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Polska Strefa  
Inwestycji  
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Krakowski Park Technologiczny 

Zarządzający Obszarem Na terenie województwa małopolskiego 

i powiatu jędrzejowskiego 

• Wydaje Decyzje o wsparciu 

• Świadczy usługi informacyjne 

• Promuje działalność gospodarczą  

i nowe inwestycje 

 

• Udziela pomocy przedsiębiorcom  

w kontaktach z administracja publiczną 

• Współpracuje ze szkołami 

ponadpodstawowymi i z uczelniami 
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• zwolnienia  

podatkowe 

• tereny  

inwestycyjne 

• wsparcie 

inwestycji 
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inwestycji 

park  
technologiczny 

• infrastruktura 

• usługi 

• narzędzia wspierania 

innowacji 

• sieciowanie 

Oferta KPT  



Nowy instrument wsparcia 

Możliwość inwestycji na każdym terenie 
KPT udziela zezwoleń w Małopolsce i pow. jędrzejowskim 

Zwolnienia podatkowe 
35 – 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych  

Premiowane:  
rozwój kadr, współpraca ze szkołami zawodowymi, branże priorytetowe  

Dla tradycyjnego przemysłu*  
i niektórych firm usługowych 

*Wyjątki: produkcja alkoholu, wyrobów tytoniowych, energii elektrycznej i gazu 
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Na co można uzyskać ulgę podatkową? 



Wysokość zwolnienia podatkowego 
 

35% dla dużych  

45% dla średnich 

55% dla małych i mikro 
 

(kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych) 
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Kalkulacja pomocy publicznej 



Na jak długo otrzymuje się  
zwolnienie podatkowe/ decyzję o wsparciu? 

 

12 lat 

15 lat na terenach objętych  statusem sse 
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Obszary działalności objęte wsparciem w PSI 

• tradycyjna produkcja 

• nowoczesne usługi dla biznesu: usługi informatyczne, 
B+R w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 
usługi rachunkowo-księgowe, usługi w zakresie badań 
i analiz technicznych, usługi call center, usługi 
architektoniczne oraz inżynieryjne 

 

Wyłączone ze wsparcia są m.in.: 

• handel hurtowy i detaliczny 

• roboty budowlane 

• transport 

• usługi finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo prawne i podatkowe 

• wytwarzanie i dystrybucja energii, sektor węgla, budownictwo okrętowe 

 

 

 



Gdzie można inwestować? 

13 

60 000 000 

zł 

jędrzejowski 
7,4 

80 000 000 

zł 

miechowski 
4,9 

60 000 000 

zł 

olkuski 
7,3 

40 000 000 

zł 

chrzanowski 
8,1 

80 000 000 

zł 

oświęcimski 
5,4 

80 000 000 

zł 

wadowicki 
5,2 

80 000 000 

zł 

krakowski 
4,1 

60 000 000 

zł 

proszowicki 
6,7 

20 000 000 

zł 

dąbrowski 
10,
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60 000 000 

zł 

tarnowski 
6,8 

80 000 000 

zł 

gorlicki 
5,3 

60 000 000 

zł 

nowosądecki 
7,8 

80 000 000 

zł 

brzeski 
5,5 

80 000 000 

zł 

bocheński 
4,5 

80 000 000 

zł 

wielicki 
4,6 

80 000 000 

zł 

suski 
4,3 

80 000 000 

zł 

nowotarski 
5,8 

20 000 000 

zł 

tatrzański 
9,7 

60 000 000 

zł 
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100 000 000 

zł 
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Jędrzejów 
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Nowy 

Targ 

Gorlice 

Zakopane 

Miasta średnie 

tracące funkcje 

społeczno-

gospodarcze 

Legenda 

Tarnów 

Nowy Sącz 

min. inwestycja 

powiat Przeciętna 

stopa 

bezrobocia 
10 000 000 

zł 

10 000 000 

zł 

10 000 000 

zł 

10 000 000 

zł 

10 000 000 

zł 

10 000 000 

zł 

10 000 000 

zł 
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Kryteria ilościowe 
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Kryteria ilościowe 

 

 
POLSKA  

5,8 (stopa 

bezrobocia) 
min. Inwestycja  min. Inwestycja  min. Inwestycja  min. Inwestycja  

MAŁOPOLSKIE 4,7 Duży Średni 

Mały/Nowoczesne 

usługi dla biznesu/ 

B+R 

Mikro 

Kraków 2,5 100 000 000 20 000 000 5 000 000 2 000 000  

Nowy Targ 

 

gm. Nowy Targ 

gm. Szaflary 

 

 

10 000 000 2 000 000 500 000 200 000 
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Kryteria jakościowe 
 

 
Wymagane jest spełnienie 5 z 10 kryteriów 
 
Kryteria są różne dla projektów przemysłowych i projektów usługowych 
 
 
 

 Kryteria 

zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego 

Kryteria  

zrównoważonego  

rozwoju społecznego 

Rozwój zrównoważony 
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Projekty przemysłowe 

 

Projekty usługowe 

Inwestycja w projekty wspierające branże z sektora: żywności wysokiej jakości, środków transportu, 

profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów higienicznych, leków  

i wyrobów medycznych, maszynowego, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług 

specjalistycznych, usług teleinformatycznych oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja 

 

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego 

 

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu 

o zasięgu wykraczającym poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 

 

 

Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy 

 

Zrównoważony rozwój gospodarczy 
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Projekty przemysłowe 

 

Projekty usługowe 

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia 

działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie 

stabilnego zatrudnienia 

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego 

zatrudnienia 

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko 

Zlokalizowanie inwestycji w miastach: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, 

Zakopane, Jędrzejów lub gminach graniczących z tymi miastami, a także w powiecie dąbrowskim 

Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

oraz współpraca ze szkołami branżowymi 

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem 

Zrównoważony rozwój społeczny 



Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których 
Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami 
województwa 

Inteligentne specjalizacje woj. małopolskiego: 
• Nauka o życiu 
• Technologie informacyjne i komunikacyjne 
• Elektrotechnika i przemysł maszynowy 
• Produkcja metali i wyrobów metalowych 

oraz wyrobów z mineralnych surowców 
niemetalicznych 

• Chemia 
 

Sposób weryfikacji: 
Oświadczenie inwestora o kodzie PKWiU 

Kryteria jakościowe 

Inwestycja w sektor: 
• żywności wysokiej jakości 
• środków transportu 
• profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
• lotniczo-kosmiczny 
• produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych 
• maszynowy 
• odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych 

tworzyw 
• ekobudownictwa 
• usług specjalistycznych 
• specjalistycznych usług teleinformatycznych 
 



Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego 

Kryteria jakościowe 

Status obowiązuje do 31 października 2019 r.: 
• Klaster Lifescience Kraków 
• MedSilesie - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych 
• NUTRIBIOMED Klaster 
• Śląski Klaster Lotniczy 
• Wschodni Klaster ICT 
• Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 
• Klaster Zrównoważona Infrastruktura 
• Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe 
• Bydgoski Klaster Przemysłowy 
  
Status obowiązuje do 31 października 2021 r.: 
• Klaster Dolina Lotnicza 
• Klaster Obróbki Metali 
• Mazowiecki Klaster ICT 
• Wschodni Klaster Budowlany  



Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 

Kryteria jakościowe 
 

 

• 1% kosztów przedsiębiorcy w danym roku podatkowym stanowią koszty: 
- działalności badawczo-rozwojowej,  
- zakup usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych  

 
• zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących 

prace rozwojowe wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych pracowników 
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Spotkania 
informacyjne  

z przedstawicielem 
KPT 

Przygotowanie 
wniosku  

o decyzję  
o wsparciu 

wraz 
załącznikami 

Złożenie wniosku do KPT 

Wydanie decyzji o 
wsparciu przez KPT w 

imieniu ministra 
właściwego  

ds. gospodarki (procedura 
zgodna z KPA) 

Realizacja inwestycji 
przez przedsiębiorcę 

Kontrola wypełniania 
warunków decyzji przez 

KPT 

Proces wydania Decyzji o wsparciu 



Dodatkowe informacje 

Pomoc udzielana na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji stanowi pomoc regionalną 

Jeden przedsiębiorca może realizować kilka inwestycji w oparciu o 
kolejne Decyzje o wsparciu 

Utrzymanie warunków, na jakich przedsiębiorca otrzymał Decyzję o 
wsparciu, trwa 5 lat dla dużych firm lub 3 lata dla MŚP 

Krakowski Park Technologiczny obejmuje opieką poinwestycyjną 
wszystkie firmy, którym wydaje decyzję o wsparciu 
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podsumowanie 

 „Decyzja o wsparciu” zastępuje 
„Zezwolenie” 

Wydaje KPT w imieniu ministra  
ds. gospodarki (MPiT) 

Wydawana, gdy nowa inwestycja spełnia 
kryteria ilościowe i jakościowe 

Wydawana na 12 lat (na terenach objętych 
granicami sse na 15 lat) 

Wsparcie – zwolnienie od podatku 
dochodowego (PIT lub CIT) udzielane na 
podstawie Decyzji – 35%, 45%, 55% 
kosztów kwalifikowanych 



Dziękujemy za 
uwagę 

jbielawski@kpt.krakow.pl 

jczyszek@kpt.krakow.pl 

ksadowska@kpt.krakow.pl 

+48 12 640 19 40 

ul. Podole 60 

30-394 Kraków 


