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Najważniejsze wydarzenia

– ZMIANY W
SPECJALNYCH

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.
 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.
 Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniony
będzie od intensywności pomocy publicznej, im wyższa
intensywność tym dłuższy okres zwolnienia od 10 do 15 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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TRWA KONKURS GOSPODARCZY ŁOMŻYŃSKIE ANIOŁY BIZNESU
W dniu 30.09.2017 r. zakończył się nabór zgłoszeń w konkursie Łomżyńskie Anioły
Biznesu. Wpłynęło 100 wniosków.
Po zakończeniu oceny formalnej do 46 przedsiębiorców zostały wysłane ankiety.
Dziesięć firm zostało zgłoszonych w więcej niż jedna kategorii.
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie ankiet. Oznacza to
jednocześnie wyrażenie zgody na udział w konkursie
Termin złożenia ankiet upływa w dniu dzisiejszym tj. 12 października 2017 r.

MIEJSKA STRONA DLA BIZNESU
Przypominamy, że redagujemy dla Państwa stronę www.biznes.um.lomza.pl. Serdecznie
zachęcamy do zaglądania na naszą stronę. W aktualnościach Centrum Obsługi Przedsiębiorców
zamieszczamy informację o planowanych wydarzeniach http://biznes.um.lomza.pl/informacje-iogloszenia-centrum-obslugi-przedsiebiorcow.
Natomiast
strona
Invest
in
Łomża
http://biznes.um.lomza.pl/invest-in-lomza zawiera informację na temat oferty inwestycyjnej miasta, w
tym działek inwestycyjnych należących do Miasta i nie tylko, informację na temat ulg inwestycyjnych
oferowanych przez Miasto oraz szereg informacji na temat stawek podatków i opłat lokalnych. Istnieje
również możliwość dodania własnej oferty inwestycyjnej http://biznes.um.lomza.pl/invest-in-lomza/ofertylokalizacyjne/tereny-inwestycyjne/dodaj-wlasna-oferte

100 ZMIAN DLA BIZNESU – TEMATEM SPOTKANIA W LISTOPADZIE
Już dziś zapraszamy Państwa na następne śniadanie biznesowe, które odbędzie się 9 listopada 2017 r.
Tematem następnego spotkania będzie 100 zmian dla biznesu – zmiany już wdrożone oraz
przygotowywane do wdrożenia przedstawi Pani Luiza Modzelewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju.
Serdecznie zapraszamy. Miejsce spotkania Park Przemysłowy Łomża, godz. 9.00.
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FORUM GOSPODARCZE SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO W DNIACH 19-20
PAŹDZIERNIKA 2017 r.
Forum odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2017r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży (aula 315).
W czasie trwania Forum, drugiego dnia, odbywać się będzie prezentacja innowacyjnych firm, przedsiębiorstw
Subregionu Łomżyńskiego tj.: stoiska, punkty informacyjne, filmy promocyjne, stoiska degustacyjne,
itp. Dlatego też pragniemy zaprosić wszystkie firmy do czynnego uczestnictwa w Forum.
INNOWACYJNY SUBREGION ŁOMŻYŃSKI
Subregion Łomżyński wyróżnia się wysoką aktywnością gospodarczą i inwestycyjną firm. Przedsiębiorcy
subregionu to liderzy innowacji i eksportu w regionie Podlaskiem. W roku 2015 40% firm regionu prowadziło
inwestycje, 14% firm wdrażało innowacje w tym innowacje produktowe. Działalność eksportową prowadziło
14% mikro i małych firm łomżyńskiego podregionu. (Źródło: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015.
Bank Pekao).
Dwudniowa konferencja ma na celu promowanie i tworzenie pozytywnego wizerunku Subregionu
Łomżyńskiego, jego potencjału społeczno – gospodarczego oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany
doświadczeń i podjęcia współpracy przede wszystkim na poziomie przedsiębiorców. Dlatego też
na konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele miast partnerskich członków Stowarzyszenia m.in. z Litwy,
Białorusi, Niemiec, Szwecji, Czech, Ukrainy, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii. Swój przyjazd potwierdzili już
międzynarodowi przedstawiciele JST, przedsiębiorcy, IOB i media zagraniczne.
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gospodarczej

Strefa Aktywności Gospodarczej to obszar o powierzchni około 50 ha położony w rejonie ulic Wojska Polskiego, Meblowej, Poznańskiej
i Ciepłej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej numer 61. Teren przeznaczony jest na produkcję i usługi zgodnie z zapisami
obowiązującego na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Więcej informacji na stronie http://biznes.um.lomza.pl/invest-in-lomza/oferty-lokalizacyjne/tereny-inwestycyjne/strefa-aktywnosci-

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
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W Strefie Aktywności gospodarczej Miasto Łomża posiada 2 kompleksy (na mapie otoczone kolorem białym):
 ul. Ciepła 2,5 ha – działka położona w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 ul. Meblowa 1,8 ha.
Pozostałe niezagospodarowane tereny należą do właścicieli prywatnych. Miasto zbiera deklaracje właścicieli
zainteresowanych sprzedażą nieruchomości na tym obszarze i na podstawie uzyskanej od nich zgody
udostępnia kontakty zainteresowanym inwestorom.
Na chwilę obecną, na podstawie uzyskanych deklaracji udało się wydzielić 3 obszary w Strefie Aktywności
Gospodarczej (na mapce otoczone kolorem żółtym):
SAG 1
Powierzchnia: 26 186 m
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
produkcja, usługi, rzemiosło, administracja, handlowe
Właściciele: osoby prywatne
SAG 2
Powierzchnia: 8 307 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
produkcja, usługi, rzemiosło, administracja, handel
Właściciele: osoby prywatne
SAG 3
Powierzchnia: 64 932 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
produkcja, usługi, rzemiosło, administracja, handel
Właściciele: osoby prywatne

WSPARCIE INWESTORA
Zgodnie z priorytetem I Programu Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na biznes”
wdrożony został Pakiet dla biznesu.
W
ramach
Pakietu
przyjęto
2 uchwały na mocy których Miasto
oferuje
inwestorom
zwolnienie
z podatku od nieruchomości nawet
do 6 lat. Okres zwolnienia
uzależniony jest od poniesionych
nakładów
inwestycyjnych
lub
nowoutworzonych miejsc pracy oraz
wynika z wielkości przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca
zamierzający
skorzystać ze zwolnienia z podatku
od nieruchomości zobowiązany jest
do zgłoszenia takiego zamiaru w
formie pisemnej, na formularzu
stanowiącym załącznik do uchwały
przed rozpoczęciem inwestycji.
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