INWESTYCJE W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ
Częstochowę obejmuje Sosnowiecko-Dąbrowska podstrefa
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. http://www.ksse.com.pl/
Na terenach częstochowskiego obszaru KSSE działają obecnie:
TRW Polska Sp. z o.o (USA)
Berger Poland Sp. z o.o.(Niemcy)
Guardian Industries Poland Sp. z o.o. (USA)
Process Electronics Polska Sp z o.o. (Kanada)
Technoinvest Sp. z o.o
Procedura uzyskania zezwolenia w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej realizowana jest w trybie przetargu nieograniczonego (lub
rokowań) na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w strefie.
Zezwolenie to stanowi podstawę korzystania z pomocy publicznej i jest
wydawane przez KSSE na podstawie oceny oferty inwestycyjnej.
(więcej http://www.ksse.com.pl/Przew1.pdf)
Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulg w SSE, może również ubiegać się o
rozszerzenie lub zmianę aktualnych granic SSE o wybrany teren pod
inwestycję - pod warunkiem że projekt inwestycyjny będzie się wiązał z
utworzeniem co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub wartość inwestycji
wyniesie co najmniej 40 mln EUR. !
Ulgi dla inwestujących w KSSE (skrót)
Dopuszczalną wysokość pomocy dla każdego regionu Polski określa Mapa
pomocy regionalnej. Od 1 stycznia 2007 r. w Polsce obowiązuje nowa Mapa
pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013. Zgodnie z Mapą, podstawowa
maksymalna intensywność regionalnej pomocy publicznej, czyli wyrażony w
procentach udział pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia tą
pomocą, wynosi:

1. 50 % - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego,
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego,
małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego

2. 40 % - na obszarach należących do województw: pomorskiego,
zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na

obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem
miasta stołecznego Warszawy;

3. 30 % - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w

okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze
należącym do województwa mazowieckiego.

Możliwość wykorzystania pomocy publicznej w formie zwolnienia w
podatku dochodowym
- w wysokości do 40% poniesionych nakładów inwestycyjnych
lub
- w wysokości do 40% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych
pracowników.
(Możliwe jest także korzystanie z obu powyższych form pomocy
jednocześnie, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie
przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej
inwestycji).

Dla małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy podnosi się
do 60 %
Dla średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy podnosi
się do 50 %
Inwestycje branży motoryzacyjnej (wg definicji UE) kwalifikują się do
uzyskania 30% maksymalnej pomocy publicznej

Strefy mogą działać na dotychczasowych zasadach do 2017 r.

