
12 РОКIВ                              15 рокIв                          

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ ПІДТРИМКИ?

Рішення про підтримку на території Малопольського воєводства та Єнджеювського повіту - на підставі заяви підприємця - 
приймаються компанією Krakowski Park Technologiczny від імені міністра економіки.

НА ЯКУ ІНВЕСТИЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ПОДАТКОВУ ПІЛЬГУ?

Податкову пільгу відповідно до Закону про підтримку нових інвестицій можуть отримати компанії, які здійснюють нові 
інвестиційні проекти, такі як:

ЯКИЙ РОЗМІР ПОДАТКОВОЇ ПІЛЬГИ?

Розмір державної допомоги (звільнення від податку на прибуток підприємств або податку на доходи фізичних осіб) на території, 
яку обслуговує KPT становить:

КУДИ МОЖУТЬ БУТИ СПРЯМОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ?

Інвестиційний об'єкт може бути розташований на будь-якій території (приватній і державній). У Законі про підтримку нових 
інвестицій відмовились від концепції спеціальної економічної зони, тобто, окремої території, де інвестування було пов’язано з 
можливістю отримання державної допомоги.

НА ЯКИЙ СТРОК НАДАЄТЬСЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ?

Тривалість для користування державною допомогою для всіх компаній є однаковою:

*Для Єнджеювського повіту відповідно 50%, 60%, 70%.

Польська IнвестицIйна зона
програма підтримки

компаній, які реалізують
нові інвестиції
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нового 
підприємства
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років з дати отримання 
рішення про підтримку
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статус особливої економічної зони

для середніх 
підприємств
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виробничих 
потужностей
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придбання активів, 
що належать 
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було закрите

40%                             50%                        60% 



Для отримання державної допомоги інвестиційний проект має відповідати певним кількісним та якісним критеріям. Кількісні 
критерії (необхідний розмір капіталовкладень) залежать від рівня безробіття у повіті, в якому буде реалізуватись інвестиційний 
проект, місцезнаходження інвестиційного проекту і величини підприємства.

У містах середнього розміру, що втрачають соціально-економічні 
функції, і в ґмінах, що межують з такими містами, мінімальні 
капіталовкладення становлять відповідно:

Це стосується наступних міст на території, якою керує KPT:

всім компаніям традиційного промислового сектора, за 
винятком компаній, що виробляють, зокрема: алкоголь, 
тютюнові вироби, сталь, електроенергію та газ.

деяким компаніям у сфері послуг. До них належать: 
ІТ-послуги, послуги дослідження і розробки в галузі 
природничих і технічних наук, послуги обліку та аудиту, 
бухгалтерські послуги (за винятком податкових 
декларацій), послуги з технічних досліджень і аналізу, 
послуги кол-центрів, архітектурні та інженерні послуги.

10 ‒100 млн злотих

мінімальні 
капіталовкладення 
великих компаній 

1 ‒ 10 млн злотих 500 тис. злотих ‒ 5 млн злотих 200 тис. злотих ‒ 2 млн злотих

мінімальні 
капіталовкладення 
середніх компаній

мінімальні 
капіталовкладення 
малих компаній

мінімальні 
капіталовкладення 
мікропідприємств

ЯКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ?

Державна допомога може бути надана:

ЯКІ КРИТЕРІЇ ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ?

10 млн злотих  / велика компанія

1 млн злотих /  середня компанія

500000 злотих / мала компанія

200000 злотих / мікропідприємство

• Хшанув
• Горлиці
• Новий Сонч
• Новий Тарг
• Тарнув
• Закопане
• Єнджеюв

КІЛЬКІСНІ КРИТЕРІЇ

Державна допомога не може бути надана компаніям, які здійснюють, зокрема, підприємницьку діяльність у сфері: оптової 
та роздрібної торгівлі, будівельних об'єктів і робіт та утримання гральних центрів.



ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ

Промислові проекти                                                                                         Проекти у сфері послуг

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Використання потенціалу людських ресурсів (професійна активізація)

Проведення діяльності з досліджень і розробок

Статус мікро-, малого чи середнього підприємця

Створення регіональних взаємозв'язків

Роботизація та автоматизація процесів, що проводяться в рамках нової інвестиції

Нова інвестиція у відновлювані джерела енергії

СТАЛИЙ СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Членство у Національному ключовому кластері

Ведення господарської діяльності з низьким рівнем негативного впливу на довкілля

Створення спеціалізованих робочих місць для ведення 
господарської діяльності, на яку спрямовані нові 
інвестиції, і забезпечення стабільної зайнятості

Створення високооплачуваних робочих місць
і забезпечення стабільної зайнятості

Підтримка працівників у здобутті освіти та професійної кваліфікації і співпраця
з професійними навчальними закладами

Здійснення заходів у сфері піклування про працівників

ПОДАЧА 
КОМПЛЕКТНОЇ 
ЗАЯВИ НА РПП

 
ВИДАВАННЯ РПП

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЇ
(період понесення 
кваліфікованих витрат 
– рішення інвестора)

ДІЯЛЬНІСТЬ 
В ПОЛЬСЬКІЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНІЙ 
ЗОНІ

СТРОК ПІДТРИМАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЇ   
(3 роки для МСП, 5 років для 
великих + дотримання 
якісних критеріїв) 

ДО 30 ДНІВ

12/15 РОКІВ

ТЕРМІН ДІЇ РПП

Інвестиції в проекти, що підтримують галузі відповідно до актуальної національної політики розвитку, в яких 
Республіка Польща може отримати конкурентну перевагу, які охоплюють інвестиції в рамках стратегічних 
секторів відповідно до Стратегії відповідального розвитку або інтелектуальної спеціалізації воєводства, в 

якому планується інвестиція.

Розташування інвестицій:

1.   у місті середнього розміру, що втрачає соціально-економічні функції (Хшанув, Горлиці, Новий Сонч, Новий  
      Тарг, Тарнув, Закопане, Єнджеюв);
2.   у ґміні, де розташоване місто, зазначене у п.1, або;
3.   у ґміні, що межує з ґміною, зазначеною у п. 2, або містом, зазначеним у п. 1, або;
4.   у Домбровському повіті

РІШЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ – ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?



Розмір державної допомоги (звільнення від податків) 
розраховується, виходячи із суми капіталовкладень, 
понесених підприємцем на реалізацію нового проекту, 
або дворічних витрат на новостворені робочі місця.

Допомога, що надається на підставі Закону про 
підтримку нових інвестицій, є регіональною 
допомогою. Її можна поєднувати з іншими формами 
підтримки за умови дотримання встановлених 
обмежень: 40% для великих, 50% для середніх, 60% 
для малих і мікропідприємств. На території 
Єнджеювського повіту: 50% для великих, 60% для 
середніх, 70% для малих і мікропідприємств.

Один підприємець може реалізувати кілька інвестицій 
на основі наступних Рішень про підтримку.

Дотримання умов, за яких підприємець отримав 
Рішення про підтримку (як кількісних, так і якісних) у 
принципі триває 5 років для великих компаній і 3 роки 
для компаній із сектору МСП.

Компанія Krakowski Park Technologiczny надає 
постінвестиційну підтримку всім компаніям, яким 
вона видає Рішення про підтримку.

Підприємства, які отримують Рішення про підтримку, 
здійснюють оплату суб'єкту господарювання, який 
керує територією.

Польська інвестиційна зона – це інструмент підтримки 
інвестицій, доступний на інвестиційних територіях по всій 
країні. Він замінив спеціальні економічні зони.

Рішення про підтримку – рішення, відповідно до якого 
підприємцю, який реалізує нові інвестиції, надається 
підтримка. Рішення від імені міністра економіки на території 
Малопольського воєводства та Єнджеювського повіту 
видається компанією Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 
Рішення видається, якщо нова інвестиція відповідає 
кількісним та якісним критеріям, а дана господарська 
діяльність не виключена положеннями постанови (наприклад, 
ліцензована діяльність).

Кількісні критерії – сума мінімальних інвестиційних витрат, 
від якої залежить видання Рішення про підтримку. Ця сума 
ґрунтується на рівні безробіття у повіті.

Якісні критерії – критерії, про дотримання яких підприємець 
повинен заявити, щоб отримати Рішення про підтримку. У 
Малопольському воєводстві необхідно відповідати 5 із 13 
критеріїв. У Єнджеювському повіті необхідно відповідати 4 із 
13 критеріїв.

Компанія Krakowski Park Technologiczny - це найповніший комплекс послуг для бізнесу у Польщі. Як інститут ділового середовища 
– разом із підприємцями, науковцями і представниками місцевих органів влади – ми створюємо простір для розвитку економіки 
Малопольського воєводства. Ми ініціювали діяльність Centrum Business in Małopolska (CeBiM). Створена нами екосистема включає 
близько 350 підприємств, для яких ми день у день створюємо найкращі умови роботи. У нашому розпорядженні є повний набір 
інструментів, що сприяють розвитку компанії і зростанню продажів. Ми керуємо Польською інвестиційною зоною – забезпечуємо 
звільнення від податків і надихаємо підприємців на нові інвестиції. Ми просуваємо економічну пропозицію Малопольського 
воєводства і готуємо місцеві органи влади до контактів з інвесторами. В офісних будівлях KPT малі та середні підприємства 
знаходять простір і технічну базу для зростання. Протягом 25 років ми допомагаємо компаніям розвиватись швидше!

Підтримка – звільнення від податку на прибуток підприємств 
або податку на доходи фізичних осіб надається на основі 
Рішення про підтримку. Це регіональна допомога, тому вона не 
може перевищувати максимально допустимої суми.

Кваліфіковані витрати на нову інвестицію – витрати, понесені 
у зв'язку із реалізацією інвестиції, якої стосується Рішення про 
підтримку, у період її реалізації. Ці витрати мають бути 
понесені після отримання Рішення про підтримку. Це, 
наприклад, витрати на купівлю нерухомості, будівництво 
виробничого цеху, придбання машин і обладнання чи витрати 
на оплату праці за два роки.

Суб’єкт, який керує територією – організація, яка виконує 
завдання, передбачені Законом, на визначеній території. 
Компанія Krakowski Park Technologiczny є суб’єктом, який керує 
територією Малопольського воєводства і Єнджеювського 
повіту.

КОМПАНІЯ KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

ГЛОСАРІЙ ПОЛЬСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЗОНИ

ІНША ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

відповідно до Закону від 10 травня 2018 року «Про підтримку нових інвестицій»

Інформація про те, 
як отримати рішення 
про підтримку:

Лукаш Бляха
+48 690 835 700
strefa@kpt.krakow.pl

Яцек Лігузиньський
+48 505 152 083
strefa@kpt.krakow.pl

 

www.kpt.krakow.pl


