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Program wspierania inwestycji

 Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje zmiany w Programie wspierania
inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

 Nowa propozycja jest częściowo wzorowana na warunkach obowiązujących w 2021 r. w związku
z pandemią COVID-19

 Program istnieje od 2011 r., łączny budżet wynosi 2,6 mld zł

 W 2021 r. zwarto 18 umów dotacyjnych o wartości 372 mln zł

 Do wsparcia kwalifikują się zarówno inwestycje przemysłowe, jak i usługowe (BSS), na
terenie niemal całego kraju

 Wsparcie udzielane jest z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji
(nakładów inwestycyjnych) albo utworzenia nowych miejsc pracy

 Proces aplikacyjny koordynuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a dotacja
udzielana jest przez Ministra Rozwoju i Technologii

 Nie można rozpocząć realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o udzielenie
pomocy publicznej
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Czym jest nowa inwestycja?

Wsparciu może podlegać w szczególności:
1. założenie nowego zakładu (fabryki, centrum usług) albo

2. reinwestycja polegająca na¹:

3

zwiększeniu 
zdolności 

produkcyjnych 
istniejącego 

zakładu, 
dywersyfikacji 

produkcji zakładu 
– wprowadzeniu 

produktów 
wcześniej 

nieprodukowanych

¹ Na części obszaru kraju katalog reinwestycji dużych przedsiębiorców ograniczony jest tylko do dywersyfikacji działalności 
zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio 
prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności.

zasadniczej 
zmianie 
procesu 

produkcyjnego



Rodzaje wspieranych inwestycji i kryteria ilościowe

¹ W przypadku inwestycji w lokalizacjach zagrożonych wykluczeniem obowiązują niższe kryteria tj. 300 tys. zł nakładów i 50 nowych miejsc pracy.
² Koszty dla inwestycji dużych przedsiębiorców poza obszarami zagrożonymi wykluczeniem. W pozostałych przypadkach stosuje się odpowiednie obniżenia. 4

Typ inwestycji Charakterystyka

Obecnie Planowane zmiany

Min. koszty 
inwestycji 
(nakłady)

Min. liczba 
nowych miejsc 

pracy

Min. koszty 
inwestycji 
(nakłady)²

Min. liczba 
nowych miejsc 

pracy²

Strategiczna
Co do zasady duża inwestycja produkcyjna,

projektowana zmiana dopuszcza również profil usługowy 
(ograniczony zakres działalności)

160 mln zł 100 160 mln zł 50

Innowacyjna

Inwestycja produkcyjna, której rezultatem jest innowacja 
produktowa lub procesowa stanowiąca nowość w skali 

krajowej, projektowana zmiana dopuszcza również profil 
usługowy (ograniczony zakres działalności)

7 mln zł 20 7 mln zł 20

Centrum Wysoko-
zaawansowanych Usług

(Centrum Usług 
Badawczo-Rozwojowych)

Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, 
świadczenie usług B+R, prowadzenie badań naukowych lub 

prac rozwojowych
1 mln zł 10 1 mln zł 10

Centrum 
Zaawansowanych Usług 

Biznesowych
(Centrum Usług 

Biznesowych)

Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (co 
najmniej średniozaawansowane procesy)

1,5 mln zł¹ 250¹

1 mln zł 100

Centrum Doskonałości 
Procesów Biznesowych

(Centrum Usług 
Biznesowych)

Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych 
(wyłącznie zaawansowane lub wysokozaawansowane

procesy)
1,5 mln zł¹ 150¹



Kryteria ilościowe – planowane zmiany

Strategiczne i Innowacyjne inwestycje usługowe

Obecnie inwestycje Strategiczne i Innowacyjne są zdefiniowane jako inwestycje
produkcyjne. Nowelizacja dopuści Strategiczne i Innowacyjne inwestycje
usługowe, w zakresie usług w sektorach strategicznych.

Obniżenie kryteriów – duzi przedsiębiorcy

Dla największych przedsiębiorców nowelizacja nie jest tak korzystna jak
program „covidowy” z 2021 r., choć w stosunku do obecnych uregulowań:

 obniżono o połowę minimalną liczbę nowych miejsc pracy do
utworzenia w ramach inwestycji strategicznej – ze 100 do 50;

 zmniejszono minimalne nakłady inwestycyjne w przypadku
centrum usług biznesowych z 1,5 do 1 mln zł oraz minimalną
liczbę nowych miejsc pracy ze 150-250 do 100.

 w przypadku inwestycji innowacyjnych kryteria pozostały bez zmian – 7 mln
zł i 20 miejsc pracy, podobnie w B+R – 1 mln zł i 10 miejsc pracy.

Wskazujemy jednak na wprowadzenie kategorii przedsiębiorcy
rozwijającego się (tj. zatrudniającego mniej niż 1 000 pracowników i
którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów
euro), dla którego przewidziane jest złagodzenie kryteriów ilościowych.

Dostosowanie progów wejścia do programu do wielkości 
przedsiębiorcy

Minimalne koszty inwestycji i liczba nowych miejsc pracy planuje się obniżyć
o: 98% w przypadku mikroprzedsiębiorców, 95% w przypadku małych
przedsiębiorców, 80% w przypadku średnich przedsiębiorców i 70% w
przypadku przedsiębiorców rozwijających się.

Obniżenie kryteriów ilościowych ze względu na lokalizację na 
obszarze zagrożonym wykluczeniem

Obszary zagrożone wykluczeniem to określone miasta średnie tracące
funkcje społeczno-gospodarcze, gminy, w których są położone, gminy
graniczące z ww. miastami i gminami oraz powiaty ze stopą bezrobocia co
najmniej 160% przeciętnego bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast
wojewódzkich.

Minimalne koszty inwestycji i liczba nowych miejsc pracy w wypadku
lokalizacji inwestycji na obszarze zagrożonym wykluczeniem zostają zostaną
obniżone o 50% (w praktyce dotyczyć to będzie tylko dużych
przedsiębiorców, pozostali bowiem skorzystają z obniżenia ze względu na
wielkość).

Obniżenie kryteriów dla reinwestycji

Planowane jest obniżenie o 90% wymagań dotyczących minimalnego
zatrudnienia w ramach reinwestycji w istniejącym zakładzie, gdy
przedsiębiorca ubiega się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji.

5



Kryteria jakościowe – planowane zmiany

Nowelizacja przewiduje zredukowanie liczby oraz częściowe 
zmodyfikowanie dotychczasowych kryteriów:

1. Inwestycja w sektorze strategicznym¹ / Działalność obejmująca co
najmniej zaawansowane procesy²

2. Prowadzenie działalności B+R

3. Posiadanie statusu MŚP

4. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy¹ / Utworzenie
wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy²

5. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie
na środowisko¹/w budynku o niskim negatywnym wpływie na
środowisko²

6. Rozwój zrównoważony terytorialnie – zlokalizowanie inwestycji na
obszarach słabiej rozwiniętych

7. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
oraz współpraca ze szkołami branżowymi

8. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

i zastąpienie części kryteriów nowymi:

1. Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich – zatrudnianie pracowników
z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. Robotyzacja i automatyzacja procesów

3. Inwestycja w OZE¹

Planuje się obniżenie minimalnej liczby punktów za ocenę 
jakościową, niezbędnych do ubiegania się o wsparcie:

 Obecnie – min. 60% maksymalnej liczby punktów

 Po zmianie – od 40 do 60% maksymalnej liczby punktów – w
zależności od lokalizacji inwestycji (intensywności pomocy)
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¹ W wypadku ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji.
² W wypadku ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy.



Współpraca z nauką

Przedsiębiorca korzystający z dotacji zobowiązany jest do współpracy z podmiotami 
tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki oraz poniesienia w związku z tym kosztów w 
wysokości co najmniej 15% dotacji:

 zlecanie badań naukowych lub prac rozwojowych,

 zlecanie realizacji programów studiów,

 udział w programach MEiN związanych z realizacją szkół doktorskich,

 finansowanie praktycznego kształcenia studentów, np. studia dualne.

Planowana nowelizacja znosi wymóg współpracy z nauką dla innych przedsiębiorców niż 
duzi, dopuszcza współpracę także ze szkołami ponadpodstawowymi oraz rozszerza katalog 
form współpracy:

 udział w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez NCBiR,

 zakup patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich
spółek celowych,

 wyposażanie podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny,

 wyposażanie szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych
lub praktycznych,

 współorganizowanie i współfinansowanie w ramach uczelni studenckich centrów szkoleniowych.
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Maksymalne wsparcie

 Wielkość wsparcia zależy od: lokalizacji inwestycji (maksymalnej intensywności pomocy), poniesionych kosztów inwestycji, wyniku oceny
jakościowej i kosztów szkoleń na pracownika (w przypadku skorzystania z grantu szkoleniowego).

 W przypadku wsparcia z tytułu kosztów inwestycji, nowelizacja premiuje MŚP oraz przedsiębiorców rozwijających się, oferując wyższy niż
dotychczas poziom maksymalnego wsparcia, jednocześnie w części lokalizacji limitując wsparcie dla dużych przedsiębiorców.

 W przypadku wsparcia z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy zmiany wspierają lokowanie inwestycji na słabiej rozwiniętych obszarach kraju,
zmniejszając poziom wsparcia na pozostałym obszarze.
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Rodzaj wsparcia Rodzaj inwestycji Obecnie Planowana zmiana

Z tytułu nakładów 
inwestycyjnych

Inwestycja Strategiczna i 
Innowacyjna

do 10/15%¹ kosztów inwestycji • dla mikro i małych przedsiębiorców: do 15%/25%² 
kosztów inwestycji
• dla średnich i rozwijających się: do 10%/20%² 
kosztów inwestycji
• dla dużych: do 5%/15%² kosztów inwestycji

B+R do 15/20%¹ kosztów inwestycji • 15/25%² kosztów inwestycji

Z tytułu utworzenia 
nowych miejsc pracy

Centrum Usług Biznesowych do 12 000 zł/15 000 zł¹ na miejsce pracy do 7 500 zł/15 000 zł² na miejsce pracy

B+R do 15 000 zł/20 000 zł¹ na miejsce pracy do 10 000 zł/20 000 zł² na miejsce pracy

Dodatkowy grant 
szkoleniowy

Wszystkie Do 5 000 zł/7 000 zł¹ na pracownika (w 
zależności od kosztów szkoleń)

Do 5 000 zł/7 000 zł² na pracownika (w zależności 
od kosztów szkoleń)

¹ Wyższe wsparcie w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w 5 województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim).
² Wyższe wsparcie w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminach, na terenie których położone są te miasta, lub w gminach graniczących z ww. miastami lub z ww. gminami, lub na
obszarach powiatów lub miast na prawach powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody
lub sejmiku województwa. Ponadto w województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim) i części woj. mazowieckiego (pow. garwoliński, łosicki,
sokołowski, węgrowski, siedlecki, m. Siedlce).



Limitowanie wsparcia przy większych inwestycjach

Program limituje wsparcie w przypadku większych projektów 
inwestycyjnych

 W przypadku inwestycji < 1 mld zł – do wyliczenia wsparcia
brane są koszty do 50 mln €

Wsparcie może wynieść do: 25 mln € w woj. lubelskim, podkarpackim,
podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podregionie siedleckim;
20 mln € w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim,
opolskim, zachodniopomorskim i regionie mazowieckim regionalnym, z
wyjątkiem podregionu siedleckiego; 15 mln € w woj. pomorskim i śląskim;
12,5 mln € w woj. dolnośląskim i wielkopolskim; 12,5-17,5 € w regionie
warszawskim stołecznym (bez Warszawy); 10 mln € w Poznaniu, podregionie
poznańskim i Wrocławiu.

 W przypadku inwestycji ≥ 1 mld zł – do wyliczenia wsparcia
brane są koszty do 100 mln €

Wsparcie może wynieść do: 37,5 mln € w woj. lubelskim, podkarpackim,
podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podregionie siedleckim;
30 mln € w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim,
opolskim, zachodniopomorskim i regionie mazowieckim regionalnym, z
wyjątkiem podregionu siedleckiego; 22,5 mln € w woj. pomorskim i śląskim;
18,75 mln € w woj. dolnośląskim i wielkopolskim; 18,75-26,25 mln € w
regionie warszawskim stołecznym (bez Warszawy); 15 mln € w Poznaniu,
podregionie poznańskim i Wrocławiu.

Proponowana zmiana znosi ww. limity w przypadku części 
inwestycji

Inwestycje:

 które mogą stanowić podstawę strategii politycznych i działań
służących osiągnięciu wspólnych celów europejskich (np.
Europejski Zielony Ład, strategia cyfrowa, strategia przemysłowa, strategia
w zakresie danych, Next Generation EU) oraz

 których koszty przekraczają 9 mld zł.

Wysokość wsparcia na inwestycję nie może przekroczyć maksymalnego
poziomu intensywności pomocy regionalnej określonego w tzw. mapie pomocy
regionalnej.

W praktyce jednak wysokość grantu dla ww. dużych inwestycji zapewne będzie
ograniczona – w większości przypadków do maksymalne 5/15% kosztów
(patrz: slajd 8).

Nie jest możliwe uzyskanie wsparcia na inwestycję zlokalizowaną w 
Warszawie.¹
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Łączenie z innymi rodzajami wsparcia

Program przewiduje możliwość łączenia wsparcia z inną regionalną pomocą inwestycyjną (np. zwolnieniami podatkowymi w Polskiej Strefie 
Inwestycji).

Nowelizacja przewiduje zmianę kryteriów dopuszczalności takiego łączenia:

 Złagodzenie – inwestycje Strategiczne i Innowacyjne 

 Zaostrzenie – Centra Usług (w niektórych przypadkach)
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Rodzaj inwestycji Obecnie Projektowane zmiany

Każdy rodzaj inwestycji Gdy wsparcie ≤ 3 mln zł Gdy wsparcie ≤ 3 mln zł

Strategiczna Gdy koszty ≥ 350 mln zł Gdy koszty ≥ 300 mln zł

Innowacyjna Gdy koszty ≥ 350 mln zł Gdy koszty ≥ 100 mln zł

Centra Usług Gdy ≥ 300/500 nowych miejsc pracy Gdy ≥ 500 nowych miejsc pracy

Centra B+R Zawsze Zawsze



Dziękujemy za uwagę!
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Agata Szeliga
Partner, radca prawny

+48 22 608 70 06

+48 698 660 648

agata.szeliga@skslegal.pl

Senior Associate, radca prawny

+48 22 608 73 20

+48 608 413 324

jordan.sikorski@skslegal.pl

Jordan Sikorski

www.skslegal.pl



Warszawa

ul. Jasna 26, 

00-054 Warszawa

00 48 22 608 7000

office@skslegal.pl

Wrocław

Plac Solny 16,

50-062 Wrocław

00 48 71 346 7700

office.wroclaw@skslegal.pl

Poznań

ul. Mickiewicza 35, 

60-837 Poznań

00 48 61 856 0419

office.poznan@skslegal.pl

Katowice

ul. Wojewódzka 10, 

40-026 Katowice

00 48 32 731 5986

office.katowice@skslegal.pl

www.skslegal.pl



Załącznik: Mapa pomocy regionalnej

13

Mazowieckie - co do zasady 40%, z wyjątkiem:

 podregionu siedleckiego - 50%

 regionu warszawskiego stołecznego – 0%/25%/35%

 Warszawy - 0%

Wielkopolskie - co do zasady 25%, 
z wyjątkiem Poznania i podregionu 

poznańskiego - 20% (lata 2022-24) / 
15% (lata 2025-27)

Dolnośląskie - co do zasady 25%, 
z wyjątkiem Wrocławia - 20% (lata 

2022-24) / 15% (lata 2025-27)

Źródło grafiki: PARP, https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Zwiększenie intensywności 
w przypadku MŚP

+ 20 p.p. – mali przedsiębiorcy

+ 10 p.p. – średni przedsiębiorcy 

Duży projekt inwestycyjny

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0,34 × C)

gdzie: I – maksymalna wartość pomocy regionalnej dla 
dużego projektu inwestycyjnego, R - intensywność 
pomocy na danym obszarze, B - wielkość kosztów 
kwalifikowalnych przekraczająca równowartość 50 mln 
euro i nieprzekraczająca równowartości 100 mln euro, C -
wielkość kosztów kwalifikowalnych przekraczająca 
równowartość 100 mln euro


