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ŚNIADANIE 

BIZNESOWE 

NEWSLETTER 14 WRZEŚNIA 2017 

ROKU  

KONKURS GOSPODARCZY  

ŁOMŻYŃSKIE ANIOŁY BIZNESU 

Zapraszamy do udziału w konkursie 
gospodarczym pn „Łomżyńskie Anioły 
Biznesu”. Konkurs organizowany przez Miasto 
Łomża i Starostwo Powiatowe w Łomży 
dedykowany jest przedsiębiorcom działającym 

na terenie ziemi łomżyńskiej. 

Intencją organizatorów jest aby nagroda stała 
się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej. 

Konkurs został objęty patronatem honorowym 
przez Business Centre Club. 

Nagroda przyznawana będzie w sześciu kategoriach:  

1) Firma Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy 
działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat oraz 
wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem 
konsumentów oraz systematycznym rozwojem. 

2) Inwestor Roku - w tej kategorii mogą wziąć udział 
przedsiębiorcy, którzy w roku bieżącym lub rok wcześniej 
zrealizowali na terenie ziemi łomżyńskiej, inwestycję która 
bezpośrednio przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy 
oraz  zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi 
łomżyńskiej 

3) Debiut Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy, 
którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali na 
terenie ziemi łomżyńskiej w ostatnich 3 latach i prowadzą ją 
nieprzerwanie nadal. 
 

4) Firma „z sercem” – w tej kategorii mogą wziąć udział 
przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej, 
wyróżniające się działalnością społeczną czy charytatywną. 
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5) Pracodawca Jutra - w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi 
łomżyńskiej wyróżniający się  rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą 
oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia. 

 
6) Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, 

przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej 
działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i 
promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem 
prawa i dobrych obyczajów.  

Konkurs rozpoczął się 1 września 2017 r. a zakończy 23 listopada 2017 r. uroczystą galą podczas której 
zostaną wręczone laureatom nagrody. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenia wniosku (informacja 
na stronie http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/8447). Nabór wniosków potrwa do 30 września 2017 r.  

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia 
biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje 
lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, 
organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury. 

Informacji nt konkursu udziela Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary 
Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124, tel. 86 21 56852, mail: cop@um.lomza.pl,  

BONY SZKOLENIOWE  

Dnia 25 sierpnia br. w Ratuszu Miejskim w Łomży odbyło się spotkanie inaugurujące projekt, którego 
celem jest wsparcie w rozwijaniu kompetencji i umiejętności osób dorosłych zamieszkujących Subregion 
Łomżyński, w tym powiat łomżyński. Powiat Łomżyński na spotkaniu reprezentował Wicestarosta Lech 
Marek Szabłowski. 

Dzięki zintegrowaniu dwóch projektów z działania 3.2.1 i 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z takiego wsparcia jak: 

1. Bony na szkolenia i kursy związane z informatyką oraz językami obcymi, a także studiami 
podyplomowymi. Osoba zgłaszająca się do projektu może liczyć na wsparcie do maksymalnej 
wysokości 9.000 złotych. 

2. Bony na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe. W tym wypadku 
mieszkańcy Subregionu Łomżyńskiego mogą liczyć na wsparcie do kwoty 15.000 złotych. 

 

W obu projektach wkład własny na pokrycie kosztów szkoleń/kursów/studiów podyplomowych wynosi 
około 10 – 12 %, sumarycznego kosztu szkolenia. Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu 
na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny 
wiejskie. Ze wsparcia skorzysta kilka tysięcy osób. 

Projekt potrwa do czerwca 2020 roku, a swym zasięgiem obejmuje cały Subregion Łomżyński, tj. Miasto 
Łomża i Powiat Łomżyński, Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Siemiatycki, 
Powiat Wysokomazowiecki, oraz Powiat Zambrowski. 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014 - 2020. 

 

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/8447
mailto:cop@um.lomza.pl


 
 

3 

POLSKA STREFA INWESTYCJI – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH 
SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH  

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rozwoju od 2018 r. zacznie funkcjonować Polska Strefa Inwestycji. 

To nowa koncepcja wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień podatkowych tak, by korzystnie 
wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski poprzez stymulowanie wysokojakościowych inwestycji 
realizowana przez Ministerstwo Rozwoju w oparciu o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Nowa ustawa w najbliższym czasie skierowana zostanie do uzgodnień międzyresortowych. 

Najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone: 

 Działające obecnie specjalne strefy ekonomiczne zastąpione zostaną jednolitym obszarem 
inwestycyjnym, który obejmie cały kraj. 

 W powiatach powstaną spółki zarządzające, pełniące rolę  punktu kontaktu w regionie w ramach 
systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w 
obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.   

 Zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), 
ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu.  

 Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji, które obejmują 
utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycję.  

 Inwestor będzie musiał spełnić kryteria ilościowe i jakościowe, które dopasowane będą do 
warunków konkretnej lokalizacji. 

 Inwestycje będą musiały spełniać kryteria: 
 Ilościowe – określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie 

i wielkości przedsiębiorstwa 
 Jakościowe – uwzględniające:  

 Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym 
wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką 
rozwojowa kraju oraz eksport produktów lub usług; 

 Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, 
akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych; 

 Zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach 
o wysokiej stopie bezrobocia);dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej 
przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi; 

 Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla 
pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w 
zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji. 

 Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów . Spełnienie kryteriów 
jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na 
obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35%  próg zmniejsza się z 60% do 50%, 
na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 50% (Łomża) próg zmniejsza się z 
60% do 40%. 
 

 Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniony będzie od intensywności pomocy 
publicznej, im wyższa intensywność tym dłuższy okres zwolnienia od 10 do 12 lat.  

 Warunkiem uzyskania preferencji będzie zobowiązanie inwestora do rozwoju naukowego, 
współpracy z instytucjami badawczymi, uczelniami, ale preferencje dla pracowników, m.in. opieka 
zdrowotna czy szkolenia. 
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FORUM GOSPODARCZE SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO  
Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe w skład, którego wchodzi 18 gmin/powiatów (w tym 
M. Łomża) z subregionu łomżyńskiego realizuje projekt wspólnie ze Starostwem Powiatu Łomżyńskiego, 
w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski 
polskiej polityki zagranicznej 2017” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 

Celem projektu pn. "Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim  
i wiarygodny partner w biznesie" jest promocja Polski poprzez Subregion Łomżyński jako kreatywnego i 
innowacyjnego regionu a lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnych i potencjalnych partnerów 
gospodarczych. 

Głównym wydarzeniem będzie dwudniowe Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego w dniach 19-
20 październik 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 
Konferencja ma na celu promowanie i tworzenie pozytywnego wizerunku Subregionu Łomżyńskiego, 
jego potencjału społeczno – gospodarczego oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i 
podjęcia współpracy na poziomie samorządów jak i przedsiębiorców. Na konferencję zaproszeni zostali 
przedstawiciele miast partnerskich członków Stowarzyszenia z zagranicy, będą to zarówno 
przedstawiciele JST, przedsiębiorców/IOB i mediów. W czasie trwania Forum odbywać się też będzie 
prezentacja innowacyjnych firm, przedsiębiorstw Subregionu Łomżyńskiego (np. stoiska/ punkty 
informacyjne, filmy promocyjny, stoiska degustacyjne, itp.)   

Dodatkowo Stowarzyszenie opracuje Plan Innowacji w Subregionie Łomżyńskim. Efektem wdrożenia 
którego powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Subregionu poprzez rozwój 
nowych przewag w ramach wybranych obszarów. Planowane jest też opracowanie wspólnego folderu 
współpracy gospodarczej obejmującego Miasto Łomża jak też pozostałych 17 partnerów Stowarzyszenia 
Łomżyńskiego Forum Samorządowego w wersji polsko – angielskiej. Kampanię promującą subregion w 
prasie, radio i telewizji. 

INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE ŁOMŻA w trakcie realizacji 

Nazwa zadania Planowany termin zakończenia zadania 

Przebudowa ulicy Sikorskiego  (odcinek I) koniec listopada   2017 r. 

Przebudowa ulicy Sikorskiego (odcinek II) koniec września     2017 r 

Rozbudowa drogi powiatowej ul. Szosa Zambrowska i Polowa koniec października 2017. 

Budowa sięgacza od Szosy  Zambrowskiej do ul. Ks. Anny 
(rozpoczęcie początek czerwca) 

koniec października 2017 r. 

Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście  (rozpoczęcie na 
koniec maja) 

koniec października 2017r. 

Modernizacja ul. Zielonej wraz z oświetleniem koniec września 2017r . 

 
planowane do realizacji w 2017r.  

Nazwa zadania Planowany termin realizacji  

Przebudowa odcinka skrzyżowania ul. Kazańska (2 odcinki) 
Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną skoordynowaną z 
Rondem Solidarności oraz zjazdem do sklepu Kaufland. 
Skrzyżowanie małe rondo przy ul Ks. Janusza  

Do końca roku 2017 

Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 

Realizacja zadania do końca października 2017 
r. Planowana realizacja zadania do końca 
października 2017 r.- inwestycja może nie 
zostać zrealizowana, z powodów  finansowych.  
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