
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 

Janów Lubelski 16.09.2020 r. 

„Wspieramy przedsiębiorczych, promujemy innowacyjnych. Instrumenty 

wsparcia dla inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK WISŁOSAN”. 



Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) 

ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu / Lorem ipsum dolor sit amet enim. 2 

 ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów  

ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa  

w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, 

odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.  

 Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty 

finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez 

udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach obszaru 

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN zarządzanej przez ARP.  
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Obszar TSSE obejmuje powiaty:  

bialski, białobrzeski, biłgorajski, chełmski, 

garwoliński, grójecki, hrubieszowski, janowski, 

kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski,  

łęczyński, łukowski, miński, niżański, opolski (woj. 

lubelskie), parczewski, przemyski, radzyński, 

rycki, siedlecki, stalowowolski, tarnobrzeski, 

tomaszowski (woj. lubelskie), włodawski, 

zamojski, zwoleński. 

 

oraz miasta na prawach powiatu:  

Biała Podlaska, Chełm, Przemyśl, Radom, 

Siedlce, Tarnobrzeg, Zamość  

Obszar działania TSSE 



TSSE EURO-PARK WISŁOSAN wyniki 

4 

Wyniki decyzje: 

Liczba wydanych decyzji:  34 

Liczba inwestorów: 32 

Planowane nakłady inwestycyjne:  466 mln zł 

Miejsca pracy: 307 nowych miejsc pracy 

Branże wiodące: 

 meblarska 

 motoryzacyjna 

 spożywcza 

 budowlana 

 tworzywa sztuczne 



Decyzje o wsparciu – woj. lubelskie 
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Decyzje o wsparciu:  

ERKADO Zbigniew Kozłowski – produkcja drzwi – Gościeradów. 

„ROZTOCZE”  Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman – zamki przemysłowe – Tomaszów Lubelski. 

AluTeam Polska sp. z o.o. – naczepy samochodowe – Biała Podlaska. 

„NORGPOL” Czerwiński sp. j.  - ekokotły – Ryki.  

Gala BBG Wojciech Boksza –  produkcja lawet samochodowych – Biała Podlaska. 

Wipasz S.A. – produkcja pasz – Międzyrzec Podlaski. 

STALMONT R.DUDA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA – wytwornice pary – Poniatowa. 

Mazurek Metal Sp. z o.o. sp.k. – konstrukcje stalowe – Krasnystaw. 

Lester Foods Europe sp z o.o. – produkcja spożywcza – Tomaszów Lubelski. 

SD Żelbet sp z o.o. – produkcja z betonu – Międzyrzec Podlaski. 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Tomaszów Lubelski – konstrukcje stalowe – Tomaszów Lubelski. 

CA Richmann sp. z o.o. – pojazdy samochodowe – Tomaszów Lubelski. 

Green Sort Tomasz Stefaniuk – maszyny rolnicze – Janów Podlaski. 

SOYMAX  sp. z o.o. – pasze dla zwierząt – Drelów. 
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Decyzja o wsparciu 

Decyzja wydawana jest przez ARP S.A. w imieniu ministra właściwego  

do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy zawierający plan realizacji nowej inwestycji. 

Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony - 15 lat. 

Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji, która spełnia kryteria ilościowe oraz 

jakościowe. 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm 

udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. 

Ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, 

przez przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i 

prywatnych na podstawie decyzji o wsparciu. 
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Warunki ubiegania się o decyzję o wsparciu  

1. Zakres działalności 

2. Nowa inwestycja 

3. Kryteria ilościowe 

4. Kryteria jakościowe 
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Zakres działalności Nowa inwestycja 

 zgodny z rozporządzeniem 

 

 wyrażony w PKWiU 2015 

 

 produkcja przemysłowa, B+R, 

nowoczesne usługi, IT 

 

 wykluczony m.in. handel, transport, 

energetyka, hutnictwo 

 zgodność z definicją:  
 Utworzenie nowego przedsiębiorstwa. 

 Zwiększenie zdolności produkcyjnej 

istniejącego przedsiębiorstwa. 

 Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa. 

 Zmiana procesu produkcyjnego  

w przedsiębiorstwie. 

 decyzja o wsparciu = projekt 

 

 

Warunki ubiegania się o decyzję o wsparciu  
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Kryterium ilościowe Kryteria jakościowe 

 określa minimalną wartość kosztów 

kwalifikowanych 

 

 zależne od przeciętnej stopy 

bezrobocia 

 

 obniżone dla średniego o 80%, 

małego 95%, mikro 98%  

 

 nowoczesne usługi dla biznesu – 

obniża się o 95% 

 inwestycja realizowana w sektorze 

usług lub przemysłowym 

 

 podział na dwa kryteria: zrównoważony 

rozwój gospodarczy oraz społeczny 

 

 co najmniej jeden punkt z każdego 

kryterium 

 

 minimum 4 punkty 

 

 

 

Warunki ubiegania się o decyzję o wsparciu 
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Aby otrzymać decyzję o wsparciu na  terenie powiatu janowskiego 

trzeba spełnić kryteria ilościowe (tabela powyżej) oraz wybrać  

|min. 4 kryteria jakościowe ( z 10 dostępnych).  

Kryteria ilościowe 

Przeciętna stopa 

bezrobocia 

stan na dzień 

30.06.2019 r. 

Wartość 

inwestyc

ji, mln zł 

(D) 

Wartość 

inwestycji, 

mln zł (Ś) 

Wartość 

inwestycji

, mln zł 

(Mały) 

Wartość 

inwestycji, 

mln zł 

(Mikro) 

Polska 5,3 % – – – – 

powiat 

janowski 
7,8 % 40 8 2 0,8 
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 inwestycje w sektory m.in.: elektryczny i elektroniczny, lotniczo-kosmiczny, wyrobów medycznych, 

maszynowy, nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, IT oraz w sektory zgodne z inteligentnymi 

specjalizacjami województwa, w którym planowana jest realizacja inwestycji 

 

 osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP 

 

 przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego 

 

 prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 

 

 posiadanie statusu mikro przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy 

 

 

 

 

Kryteria jakościowe – sektor przemysłowy  
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Kryteria jakościowe – sektor przemysłowy 
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 utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy 

 

 prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko 

 

 zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze (+gminy graniczące) 

lub na obszarze powiatów ze stopą bezrobocia wynoszącą co najmniej 160% przeciętnej stopy 

bezrobocia w kraju 

 

 wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami 

branżowymi 

 

 podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem 

 

 

 



Procedura uzyskania decyzji o wsparciu 
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Inwestor starający się o decyzję o wsparciu powinien postępować zgodnie z zamieszczonym poniżej schematem działania: 

Krok 6 

Oczekiwanie na wydanie decyzji (zarządzający obszarem ma 30 dni na podjęcie decyzji). 

Krok 5 

Weryfikacja projektów składanych przez inwestora 

Krok 4 

Pobranie, wypełnienie i wysłanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu. Wniosek do pobrania 
ze strony www.tsse.pl. 

Krok 3 
Skontaktowanie się z TSSE EURO-PARK WISŁOSAN aby poznać szczegóły inwestowania. Agencja 

Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu tel. 15 822 99 99  e-mail: biuro@arp.pl 

Krok 2 

Ustalenie jaka jest wymagana wielkości nakładów inwestycyjnych na danym obszarze. 

Krok 1 

Sprawdzenie czy planowana inwestycja leży w obszarze TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. 

http://www.tsse.pl/
mailto:biuro@arp.pl
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TSSE  

ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu ma swoje biuro  

w Machowie, które mieści się w biurowcu po byłych 

zakładach Siarkopolu. 

Dane: 

Biuro ARP S.A. w Tarnobrzegu. 

ul. Zakładowa 30 

tel. 15 822 99 99 

www.tsse.pl | biuro@arp.pl 

Opiekunem powiatu janowskiego ze strefy: 

Pani Janusz Miś 

Janusz.Mis@arp.pl 

601 351 933 

 

Opiekun ze strony starostwa powiatowego 

Tomasz Krzysztoń 

Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie 

Tel.: 15 872 54 60 

 

Opiekun ze strony Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim: 

Pani Elżbieta Iwankiewicz 

Punkt Obsługi Inwestora 

Referat Promocji i Rozwoju 

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim 

tel. 15 872 43 13, 512 246 783 

http://www.tsse.pl/
http://www.tsse.pl/
http://www.tsse.pl/
http://www.tsse.pl/
http://www.tsse.pl/
mailto:biuro@arp.pl
mailto:biuro@arp.pl
mailto:biuro@arp.pl
mailto:Janusz.Mis@arp.pl
mailto:Janusz.Mis@arp.pl
mailto:Janusz.Mis@arp.pl
mailto:Janusz.Mis@arp.pl
mailto:Janusz.Mis@arp.pl
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Oferta ARP S.A. 

• Realizujemy prostą i szybką procedurę wydawania decyzji o wsparciu. 

• Udzielamy pomocy publicznej o największej intensywności na terenie kraju – nawet  

do 70 % wartości zainwestowanych środków. 

• Budujemy obiekty przemysłowe na terenie obszaru i modernizujemy infrastrukturę. 

• Udzielamy pożyczek dla przedsiębiorców z różnorodnych branż szczególnie dla firm 

przemysłowych i innowacyjnych. 

• Oferujemy współpracę na każdym etapie pozyskiwania i lokowania nowych projektów 

inwestycyjnych w ramach obszaru dotychczasowych i nowych terenów lubelskiego. 



Tarnobrzeska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna EURO-PARK 

WISŁOSAN 
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Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-

PARK WISŁOSAN 

ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg 

Tel. 0048 (15) 822 99 99;  

www.tsse.pl;  

biuro@arp.pl 

http://www.tsse.arp.pl/

