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Szanowni Inwestorzy!
Drodzy Państwo!
Serdecznie zapraszam Państwa
do Łomży - miasta otwartego na biznes.
Atrakcyjna lokalizacja w północno –
wschodniej Polsce w połowie drogi
pomiędzy
stolicą
a
północnymi
i wschodnimi granicami kraju stwarza
ogromne możliwości dla producentów
oraz eksporterów.
Położenie na terenie tzw. „Zielonych Płuc
Polski” sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego,
meblowego czy budowlanego.
Łomża
to
miasto
nowoczesnych
i innowacyjnych firm. Lokalni przedsiębiorcy to
liderzy innowacji i eksportu w regionie.
Działający w Łomży Park Przemysłowy
Łomża i Inkubator Przedsiębiorczości stwarzają
doskonałe warunki do powstawania nowych firm
w mieście.
Przygotowaliśmy dla Państwa unikalną
ofertę
terenów
inwestycyjnych
położonych
w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Strefie Aktywności Gospodarczej.
To nie tylko dobrze uzbrojone i skomunikowane
działki inwestycyjne ale także system zachęt w postaci
zwolnienia z podatku dochodowego do 70% wartości
nakładów inwestycyjnych na terenie Podstrefy Łomża
oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości do 6 lat
dla firm inwestujących w mieście i tworzących nowe
miejsca pracy.
W trosce o komfort współpracy
z obecnymi i przyszłymi inwestorami w strukturze
Urzędu
Miejskiego
utworzyliśmy
Centrum
Obsługi Przedsiębiorców, które udzieli Państwu
kompleksowej informacji na temat warunków
prowadzenia inwestycji w naszym mieście oraz
wsparcie w trakcie całego procesu inwestycyjnego.
Serdecznie zapraszam do inwestowania
w Łomży! Jestem przekonany że Łomża to najlepsze
miejsce na Państwa inwestycję.

Dear Investors!
Ladies and Gentlemen!
We cordially invite you to Łomża a city open for business.
Attractive location in north eastern
Poland, halfway between the capital and
the northern and eastern borders of the
country, creates great opportunities for
manufacturers and exporters.
Location in the so-called. “The Green Lungs of Poland”
is conducive to the development of the food industry,
the furniture and construction industries.
Łomża is a city of modern and innovative
companies. Local entrepreneurs are leaders of
innovation and exports in the region.
Working in Łomża, Łomża Industrial Park
and Business Incubator provide excellent conditions
for the creation of new businesses in the city.
We have prepared a unique offer of
investment areas located in the Sub-Zone of Łomża,
Suwalki Special Economic Zone and Economic Activity
Zone. It is not only a well-armed and communicated
investment plots but also a system of incentives in
the form of exemption from income tax to 70% of the
investment in the Sub-Zone Łomża and the exemption
from property tax to 6 years for companies investing,
in creating new jobs.
For the convenience of cooperation with
current and future investors in the structure of the
City Hall we created The Entrepreneurs Assistance
Centre, which will provide you with comprehensive
information about the investment climate in our city
and support throughout the investment process.
You are cordially invited to invest in Łomża!
I am convinced that Łomża is the best place for your
investment.
Mariusz Chrzanowski
Prezydent Miasta Łomża

Dlaczego warto zainwestować w Łomży?
Why is it worth to invest in Łomża?
Doskonała lokalizacja, w odległości około 140 km od Warszawy oraz wschodnich i północnych granic Polski
Najwyższa w kraju wysokość pomocy publicznej do 70%.
Funkcjonowanie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej umożliwiające zwolnienie
z podatku dochodowego do 70% nakładów inwestycyjnych dla nowych inwestorów.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości, maksymalnie na okres 6 lat z tytułu nowych inwestycji.
Działalność Parku Przemysłowego Łomża (w tym Inkubatora Przedsiębiorczości) tworzącego doskonałe
Uzbrojone działki inwestycyjne położone przy głównych drogach miejskich w bezpośrednim sąsiedztwie dróg

profesjonalne wsparcie i pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego oferujące opiekę „pilota
inwestycyjnego” nowym inwestorom.
Excellent location, just about 140 km from Warsaw and the eastern and northern borders of Poland as well as
the European Union, on the route of Pan-European transport corridor VIA BALTICA.
Public aid, up to 70%, is the highest in the country.
The functioning of the Łomża Sub-Zone of Suwałki Special Economic Zone allows an exemption from income
tax up to 70% of the investment outlays for new investors.
Exemption from property tax for a maximum period of 6 years for new investors.
Operation of Industrial Park in Łomża (as well as Business Incubator), creating ideal conditions to set up new
enterprises.
Developed investment plots located on the main urban roads in the immediate vicinity of the national roads
no. 61 and 63. Competitive land prices.
Well-trained professional staff on the basis of existing schools of higher education.
Some of the lowest labor costs in the country and the region.
Activity in the structures of the City Hall The Entrepreneurs Assistance Centre providing professional support
and assistance at every stage of the investment process, offering care of „investment pilot” to new investors.
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Działalność w strukturach Urzędu Miejskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców, zapewniającego

GOSPODARKA / Economy

Jedne z najniższych w kraju i regionu koszty pracy.

LOKALIZACJA / location

Zasoby dobrze wykształconej kadry zawodowej na bazie istniejących uczelni wyższych.

KAPITAŁ LUDZKI / HUMAN resourses

krajowych nr 61 i 63. Konkurencyjne ceny działek.

WSPARCIE DLA INWESTORA / support for investors

warunki dla powstawania nowych przedsiębiorstw.

PODSTREFA ŁOMŻA SSSE, PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA / Sub-Zone ŁOMŻA SSEZ, INDUSTRIAL PARK ŁOMŻA

jak również Unii Europejskiej, na trasie Paneuropejskiego korytarza transportowego VIA BALTICA.

Lokalizacja / Location
Łomża to 63-tysięczne miasto położone w północno wschodniej Polsce w obszarze tzw. Zielonych Płuc
Polski, w granicach administracyjnych województwa
podlaskiego. Miasto na prawach powiatu, stanowi jeden
z trzech głównych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i akademickich regionu.

Łomża is the city of 63 000 people in
northeastern Poland in the area of the so-called Green
Lungs of Poland, within the administrative borders of
Podlaskie Voivodeship. City with district rights, is one of
the three main region centers of economic, cultural and
academic.

Miasto leży przy głównym szlaku transportowym o znaczeniu międzynarodowym na skrzyżowaniu
dróg krajowych nr 61 i 63, oraz planowanej drogi S61 Via
Baltica Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.

The city is located on the main transport route
of international importance at the intersection of national
roads No. 61 and 63, including the planned road S61 Via
Baltica Pan-European Transport Corridor.

Łomża jest położona w odległości 140 km
zarówno od stolicy kraju jak i północnych i wschodnich
granic Polski oraz wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej i Ogrodnikach.

The distance from the capital and from the
northern and eastern borders as well as the Polish eastern
border of the European Union is about 140 km. The border
crossing points are in Kuźnica Białostocka and Ogrodniki.
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Budzisko - przejście graniczne

127 min
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Lublin
Olsztyn
Kuźnica - przejście graniczne

110 min
The nearest airports
62 min
Warszawa - 143 km
204 min Modlin - 140 km
129 min Olsztyn - Mazury - Szymany - 110km
117 min

WSPARCIE DLA INWESTORA / support for investors

Łomża posiada szybkie połaczania drogowe z trzema
międzynarodowymi portami lotniczymi

PODSTREFA ŁOMŻA SSSE, PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA / Sub-Zone ŁOMŻA SSEZ, INDUSTRIAL PARK ŁOMŻA

Warszawa
Białystok

czas podróży

KAPITAŁ LUDZKI / HUMAN resourses

miasto

GOSPODARKA / Economy

LOKALIZACJA / location

Odległości od innych miast / The distance from other cities

Gospodarka
Położenie Łomży w rejonie tzw. Zielonych Płuc
Polski sprzyja rozwojowi przemysłu nieuciążliwego ekologicznie. Wiodącą branżą jest szeroko rozumiana branża przetwórstwa rolno-spożywczego.
W Łomży swą siedzibę mają zakłady produkcyjne
będące liderami w branży przetwórstwa spożywczego. Wiele firm z branży spożywczej wprowadza nowe technologie
i produkty unikalne na skalę kraju. Produkty firm spożywczych uzyskują nagrody i wyróżnienia z uwagi na ich jakość
i walory smakowe.
Na rozwój sektora spożywczego mają niewątpliwie
wpływ łomżyńskie uczelnie wyższe i ich współpraca z przedsiębiorstwami.
Doskonałe warunki do rozwoju w oparciu o dostępną bazę surowcową znalazły w Łomży również firmy
budowlane oraz firmy z branży meblowej. Potencjał intelektualny wykorzystują prężnie działające firmy z branży IT.
Zainwestowały tutaj: PEPEES, BROWAR ŁOMŻA, BONA, EDPOL, TMT, UNIGLASS, MACKIEWICZ, NOVUM. Wymienione

firmy dysponują opatentowanymi technologiami, które wykorzystują w swojej działalności produkcyjnej.
Łomżyńscy przedsiębiorcy to liderzy innowacji
i eksportu w regionie. W 2015r. 40% firm regionu łomżyńskiego prowadziło inwestycje, 31 % firm wdrażało innowacje
produktowe, 19% - innowacje procesowe, a działalność eksportową prowadziło 16 % firm.
Łomżę wyróżnia stosunkowo wysoka aktywność
przedsiębiorcza, szczególnie w sektorze średnich przedsiębiorstw.
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią o sile
gospodarki. Posiadają niezbędny kapitał do rozwoju przy
czym są na tyle małe, że ich elastyczność pozwala im szybko
reagować na zmiany zachodzące na rynku.
W strukturze łomżyńskiej gospodarki MŚP stanowią około 99,9 % wszystkich przedsiębiorstw. Ponadto z danych statystycznych wynika , że w Łomży w porównaniu do
innych miast jest więcej średnich firm, które w dużej mierze
są motorem napędowym gospodarki.

Innowacje produktowe wdrażane
przez firmy z sektora MŚP

Innowacje procesowe wdrażane
przez firmy z sektora MŚP

Polska

Województwo podlaskie

Łomża

26 %
25 %
31 %

Polska

Województwo
podlaskie

Łomża

źródło: raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015
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17 %
14 %
19 %

Economy

Łomża is distinguished by high entrepreneurial
activity, particularly in the sector of medium-sized enterprises.
In the structure of Łomża’s economy, SMEs account for up to
approximately 99.9% of all enterprises. Moreover, the statistics
show that in Łomża, in comparison to other cities, are more
medium-sized companies, which largely are the driving force of
the economy, with the same amount of small companies.
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Entrepreneurs from Łomża are leaders in innovation
and exports in the region.In 2015 40% of companies in the region
of Łomża made investments, 31% of companies also implemented
product innovations and 16% of micro and small businesses of
Łomża sub-region engaged in export activity.

WSPARCIE DLA INWESTORA / support for investors

Industries that have already invested here: PEPEES,
BROWAR ŁOMŻA, BONA, EDPOL, TMT, MACKIEWICZ,
NOVUM.

KAPITAŁ LUDZKI / HUMAN resourses

GOSPODARKA / Economy

Excellent conditions for development, based on the
available resources, have also construction companies and
furniture industry. Thriving IT companies use intellectual potential.

PODSTREFA ŁOMŻA SSSE, PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA / Sub-Zone ŁOMŻA SSEZ, INDUSTRIAL PARK ŁOMŻA

Łomża is  located in the area of so-called Green Lungs
of Poland, which favors the development of non-intrusive ecoindustry.
The leading industry is widely understood industry
of food processing. The share of industrial companies from the
agri-food industry field  is very high. Headquarters of the leaders
in the food processing industries are located in Łomża. . Those
companies have got patented technologies that use in their
production, they also introduce new technologies and products
unique in the country. The development of economy of Łomża is
undoubtedly influenced by research units and their cooperation
with companies, including the Institute of Food Technology.

Kapitał ludzki / Human resourses
Na rozwój gospodarki Łomży mają niewątpliwie
wpływ jednostki naukowo-badawcze i ich współpraca
z przedsiębiorstwami w zakresie opracowania innowacji.
W Łomży działają dwie uczelnie wyższe: Państwowa
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła
Agrobiznesu. Uczelnie poprzez swoją wiedzę, doświadczenie
oraz potencjał badawczy wpływają na wzrost konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki regionu. Ogromne możliwości
otwiera
Instytut Żywności i Gastronomii funkcjonujący
w ramach PWSIiP posiadający doskonałe zaplecze naukowo
-badawcze dla rozwoju technologii z sektora rolno-spożywczego,
w odniesieniu m.in. do żywności ekologicznej czy funkcjonalnej.

Bezrobocie w Łomży wg danych na wrzesień 2016 r
wynosiło 12,3%,.
Koszty pracy są jednymi z najniższych w porównaniu
do okolicznych miast, województwa czy kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łomży wynosi 3 207,62 PLN.

Udział mieszkańców z wyższym
wykształceniem w %
Polska

Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach:
informatyka, automatyka i robotyka, technologia żywienia,
budownictwo i rolnictwo. W Łomży studiuje 3.500 studentów.
Mieszkańców Łomży wyróżnia znacznie wyższy poziom
wykształcenia w porównaniu do mieszkańców sąsiadujących
miast czy województwa.

Województwo
podlaskie

Łomża

W Łomży na 1000 mieszkańców pracuje 220 osób.
Jest to znacznie więcej niż w województwie podlaskim. Udział
ludności w wieku produkcyjnym wynosi 65,7% co oznacza najwyższy udział tej grupy w ogóle mieszkańców, w porównaniu
do okolicznych miast, województwa czy kraju (dane GUS 2014)
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17,9 %
17,5 %
22 %

źródło: www.polskawliczbach.pl

Research units and their cooperation with enterprises
in the development of innovation have undoubtedly influenced
on the growth of the economy in Łomża.

There are 220 people who work for every thousand
residents of Łomża. This is much more than in Podlaskie
Voivodeship itself.

Employment-to-population ratio of the working-age population is 65.7% which is the highest in general compared to the
surrounding towns, voivodeship or country (CSO 2014)

poprodukcyjny

16,7%
Województwo
podlaskie

63,4 %

przedprodukcyjny

17,6%
Łomża

65,7 %

produkcyjny

65,7%

źródło: www.polskawliczbach.pl

Unemployment in Łomża according to data for September 2016 was 12.3%. Labor costs are among the lowest compared
to neighboring cities, voivodeship or country. The average monthly gross salary in Łomża is 725€.
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63 %

KAPITAŁ LUDZKI / HUMAN resourses

Polska

Udział ludności w wieku produkcyjnym
w Łomży - struktura

WSPARCIE DLA INWESTORA / support for investors

Udział ludności
w wieku produkcyjnym w %

PODSTREFA ŁOMŻA SSSE, PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA / Sub-Zone ŁOMŻA SSEZ, INDUSTRIAL PARK ŁOMŻA

Schools of higher education offer degree courses
in computer science, robotics, food technology, construction
and agriculture. There are 3,500 students in Łomża. Residents
Łomża stands a much higher level of education compared to the

inhabitants of neighboring towns or the region.
What distinguishes residents of Łomża from the
inhabitants of the neighboring cities or voivodeship is much
higher level of education.

Podstrefa Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczej
Łomża Sub-Zone of Suwałki Special Economic Zone (SSEZ)
Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie
Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie
zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną.
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
przysługuje w kolejnych latach, aż do wyczerpania przysługującej
puli pomocy publicznej tj. maksymalnej wartości korzyści w formie
pomocy regionalnej, jaką może uzyskać dany przedsiębiorca
w związku z danym projektem inwestycyjnym. Wysokość pomocy
publicznej jest najwyższa w kraju i wynosi 70% dla małych
przedsiębiorców. Warunkiem rozpoczęcia działalności na terenie
strefy jest poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min.
100.000 EUR oraz utworzenie nowych miejsc pracy.
Schemat korzyści związanych z ulgami podatkowymi

Korzyści z inwestycji w Podstrefie
Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

•

zwolnienie z podatku dochodowego maksymalnie do
wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub kosztów
nowych miejsc pracy

•

zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu nowych
inwestycji lub miejsc pracy nawet do 6 lat

•

atrakcyjne i uzbrojone grunty z infrastrukturą techniczną
w konkurencyjnych cenach

•

doskonała lokalizacja w odległości 140 km zarówno od
stolicy kraju jak i północnych i wschodnich granic Polski oraz
wschodniej granicy Unii Europejskiej

•

pełne wsparcie prawne i organizacyjne ze strony Urzędu
Miejskiego w Łomży (Centrum Obsługi Przedsiębiorców)

ULGA PODATKOWA

70%

małe przedsiębiorstwa

60%

średnie przedsiębiorstwa

50%

duże przedsiębiorstwa

koszty inwestycyjne

lub

dwuletnie koszty pracy

Ulga w podatku dochodowym CIT/PIT
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Inne zachęty dla inwestorów w Łomży:

•

zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 6 lat
oferowane przez Miasto Łomża

•

programy rządowe dla nowych inwestycji i nowych miejsc
pracy

•
•

najwyższa w kraju wielkość pomocy publicznej do 70%

•

możliwość skorzystania z programów Unii Europejskiej na
lata 2014-2020
wsparcie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Tereny inwestycyjne
Investment areas
w Podstrefie Łomża SSSE / in Łomża Sub-Zone SSEZ

Businesses locating their investments in the Sub-Z
Entrepreneurs locating
their investments
in the Łomża
Łomża Suwalki
Special Economic
Zone can benefit from s
Sub-Zone of SSEZ can benefit
from public
aidform
granted
in the form from income tax, wh
aid granted
in the
of exemptions
of exemption from incomeistax,
whichaid.
constitutes
regional
regional
Exemption
from aid.
income tax on legal and natu

PODSTREFA ŁOMŻA SSSE, PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA / Sub-Zone ŁOMŻA SSEZ, INDUSTRIAL PARK ŁOMŻA

persons are entitled in the following years, until all entitled pot
Legal and physical
entities
are entitled
publicin the form of regional
ie. The
maximum
value to
of obtain
the benefit
aid in connection with the
investment
from
which
may be project.
granted Exemption
a trader in connection
with the investm
income tax is available in subsequent
years
until
the
exhaustion
of in the country and 7
project. The amount of aid is the highest
the aid.
for small businesses. The commencement of operations in
zone is to invest in the amount of min. 100.000 EUR and
The amount of aid
is theof
highest
in the country and it is
creation
new jobs.
70% for small businesses . The requirements to start a business
activity in the zone are to invest the amount of minimum 100.000
EUR investment outlays and to create new jobs.

income tax exemption up to 70% of the investment outlays or
of the costs of creating jobs

•

property tax exemption up to six years for making new
investments or creating jobs

•

attractive and already developed investment plots with the
technical infrastructure at competitive prices

•

excellent location within 140 km from the capital as well
as the northern and eastern borders and the Polish eastern
border of the European Unionj

•

full legal and organizational support from the City Hall in
Łomża (The Entrepreneurs Assistance Centre) and the special
economic zone

Other incentives for investors in Łomża:

Działka przy ul. Spokojnej 1,04 ha
Investment plot at Spokojna st. 1,04 ha

•

property tax exemption up to six years offered from the
Łomża City Hall

•
•
•
•

government programs for new investments and new jobs
support offered by the Regional Labor Office in Łomża
the highest in the country amount of public aid up to 70%
possibility to benefit from EU programs for 2014-2020
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Działka przy ul. Ciepłej 2,47 ha
Investment plot at Ciepła st. 2,47 ha

•

WSPARCIE DLA INWESTORA / support for investors

Investment benefits In the Łomża Sub-Zone of SSEZ:

Oferta inwestycyjna
Investment offer

Park Przemysłowy Łomża
Industrial Park in Łomża
Park Przemysłowy
stanowi strefę aktywności
gospodarczej w szczególności przeznaczonej dla małej
i średniej przedsiębiorczości. Jest miejscem stworzonym dla
ludzi z ciekawym, innowacyjnym pomysłem na firmę. Celem
działalności Parku Przemysłowego Łomża jest stworzenie
nowoczesnej Instytucji Otoczenia Biznesu kreującej atrakcyjne
warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.
W Parku działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
który umożliwia przetestowanie pomysłu na biznes na rynku
na preferencyjnych warunkach, bez konieczności rejestracji
działalności gospodarczej lub spółki. Połączenie oferty Parku
Przemysłowego w Łomży oraz Inkubatora Przedsiębiorczości
tworzy kompleksowy ekosystem pozwalający na rozwój pomysłów
biznesowych.

Tereny inwestycyjne w Łomży przy ul. Meblowej pow.30ha
Investment area at Meblowa st-30ha
Projekty planowane do realizacji w formule
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego np: wieża ciśnień
Projects planned for implementation in the formula
Public-Private Partnerships for example: water tower

Oferta PPŁ

•
•
•
•
•
•
•
•

wynajem biur (inkubacja) sale konferencyjne i sale spotkań
biznesowych
pre-inkubacja – współpraca z AIP
usługa wirtualne biuro
wynajem biur na godziny
serwerownia – 120 m2 powierzchni
usługi hostingowe i wsparcie IT
doradztwo oraz szkolenia
centrum usługowo - produkcyjno – logistyczne

Korzyści prowadzenia firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości

•
•
•
•
•
•
•
Wieża ciśnień w Łomży / Water tower in Łomża
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preferencyjne stawki najmu
doradztwo finansowe, prawne i inwestycyjne
prestiżowa lokalizacja w centrum miasta
komfortowo wyposażone biuro
dostęp do bezpłatnego internetu
stała opieka teleinformatyczna
wsparcie w pozyskiwaniu finansowania (fundusz Seed Capital, środki unijne, pożyczki oraz „Aniołowie biznesu”)

Academic Business Incubator in the Park, which enables to test
the idea of the business at the market and on at preferential terms
without necessity of business registration. Combination of Industrial Park and an Academic Business Incubator offers complexed
ecosystem which enables developing of business ideas.

PPŁ Offer

Conveniences of running the business in an Academic Business
Incubator

•
•
•
•
•
•
•
•
•

offices rents (incubation)
conference rooms and business meetings rooms
pre-incubation – cooperation with AIP
virtual office service
hours offices rents
server room – 120 m2 area
hosting services and IT assistance
consulting/ training
service- production – logistic centre

•
•
•
•
•
•
•

preferential rents charges
financial, legal and investment consulting
prestigious location in the city centre
comfortably arranged office
free Internet access
constant information and communication care
financial extraction support (Seed Capital fund, loans of
„business angels”)
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JAKOŚĆ ŻYCIA / quality of life

Industrial Park states the Economic Activity Zone specifically dedicated to small and medium-sized businesses. It is
a place created for people with the interesting and innovative idea
for a company. The main purpose of Industrial Park in Łomża
is to create modern Institution for Business Environment which
makes attractive conditions for developing businesses. There is an

WSPARCIE DLA INWESTORA / support for investors

Park Przemysłowy Łomża

Wsparcie dla inwestora
Wsparcie finansowe

Wsparcie administracyjne/organizacyjne:

Zachęty krajowe

1. Centrum Obsługi Przedsiębiorców w strukturze Urzędu Miejskiego
w Łomży, odpowiedzialne za:

Dofinansowanie w postaci grantów, dotacji bezzwrotnych i instrumentów zwrotnych (pożyczki) z krajowych programów operacyjnych.

•

udzielenie wszechstronnej informacji o możliwościach inwestycyjnych w mieście oraz pomocy w znalezieniu odpowiednich
lokalizacji,

•

przydzielenie „pilota inwestycyjnego” wspierającego inwestora
we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych
i prawnych, występujących w trakcie i po realizacji projektu
inwestycyjnego,

•

oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,

•

informowanie o korzyściach dostępnych dla inwestorów w ramach zachęt krajowych, regionalnych i lokalnych

Zachęty regionalne
Maksymalna intensywność pomocy publicznej w Łomży jest najwyższa w kraju i wynosi 70% dla małych przedsiębiorców. Odpowiednio dla średnich przedsiębiorców 60% oraz dużych przedsiębiorców
50%.
1. Dofinansowanie w postaci grantów, dotacji bezzwrotnych i instrumentów zwrotnych (pożyczki) z krajowych programów operacyjnych oraz na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wysokość dofinansowania jest
najwyższa w kraju.
2. Zwolnienie z podatku dochodowego podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy.
3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji jak i nowych miejsc pracy maksymalnie do 6 lat.
Zachęty lokalne
1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla mikro i małych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w Łomży
maksymalnie do 3 lat.
2. Dofinansowanie dla podmiotów działających w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz projektów dedykowanych start – up w Parku Przemysłowym Łomża.
3. Wsparcie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.
4. Wsparcie oferowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w tym
fundusz pożyczkowy i poręczeń kredytowych.
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2. Park Przemysłowy Łomża odpowiedzialny m.in. za:

•
•
•

konsultacje oraz doradztwo biznesowe
usługi wirtualnego biura lub biura na godziny
aranżowanie kontaktu z „aniołami biznesu”

70%

Support for investors
Administrative support:

Financial support

1. The Entrepreneurs Assistance Centre in structure of City Hall in
Łomża,
which is responsible for:

National incentives
Endowment in the from of non-returnable grants and repayable
instruments (loans) from the national operational programmes.

•

imparting comprehensive information about investment
opportunities in the city and helping to find appropriate locations,

Regional incentives

•

assigning of „investment pilot”, who supports the investor in
every necessary administrative and legal proceedings, which
appear during and after realization the project,

•

offering the quick access to complete information about legal
and economic conditions,

•

informing about benefits which are available for investors within
the framework of national, regional and local incentives

business consulting
virtual office service and hours office
arranging the contact with „business angels”

2. Exemption from income tax for legal entities conducting business
in area of Łomża Sub-Zone of Suwałki Special Economic Zone up
to 70% of investment outlays or two-year labour costs.
3. Exemption from property tax in virtue of new investments and
new work places for maximum 6 years.
Local incentives
1. Exemption from property tax for micro and small businesses
which start their businesses in Łomża for maximum 3 years.

Wysokość
pomocy
regionalnej
dla małych przedsiębiorców

2. Grants for entities which work in an Academic Business Incubator
and start – up projects in Industrial Park Łomża.
3. Support from District Employment Office in Łomża.
4. Support from the Regional Development Agency including the
credit fund and the credit suretyship.
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JAKOŚĆ ŻYCIA / quality of life

•
•
•

1. Endowment in the from of non-returnable grants and repayable
instruments (loans) from the national operational programmes
and from Regional Operating Programme of Podlaskie
Voivodship. The amount of endowment is the highest in the
country.

WSPARCIE DLA INWESTORA / support for investors

2. Industrial Park Łomża responsible a.o. for:

The maximum intensity of public aid in Łomża is the highest in the
country and it is 70 % for small enterprises, for medium-sized 60 %
and for large 50 %.

Jakość życia
Łomża to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast Mazowsza. Jest położona na nadnarwiańskiej skarpie w otoczeniu parków
krajobrazowych wśród których należy wymienić: Biebrzański i Narwiański Parki Narodowe oraz Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.
Występuje tutaj wiele gatunków ptactwa i zwierząt oraz unikalnych ziół.
Ciekawe atrakcje turystyczne zapewniają wiele możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. To ulubione miejsce paralotniarzy,
ornitologów oraz ludzi poszukujących ciszy i spokoju.
Miasto tworzy doskonałe warunki do uprawiania sportu i rozwijania swoich zainteresowań w oparciu o dobrze rozwiniętą i nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną. Atrakcją miasta i uzupełnieniem bazy
sportowo rekreacyjnej są bulwary miejskie z portem rzecznym.
Łomża to także ważny ośrodek kulturalny regionu. W mieście działają Teatr Lalki i Aktora, Filharmonia Kameralna. W kalendarz
kulturalny miasta na stałe wpisały się znane w całym kraju wydarzenia:
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”, Muzyczne Dni Drozdowo
- Łomża, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”.
Imprezy te przyciągają miłośników kultury z kraju i zagranicy.
Łomża leży w regionie charakteryzującym się wielokulturowością. Grupy etniczne ruskie, ukraińskie, białoruskie, tatarskie czy
żydowskie przez wieki wzbogacały tradycję, kulturę i przede wszystkim
unikalną kuchnię.
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Quality of life
Łomża is the one of the oldest and the most beautiful cities in
Mazowsze.
It is located on the bank by the Narew River and it is surrounded by landscape parks including: Biebrzański and Narwiański
National Landscape Parks and Łomżyński Landscape Park by Narew
Volley. There are many fowl and animal species and unique herbs.
Interesting tourist attractions provide many opportunities of
active pastime forms. It is the favourite place of paragliders, ornithologists and people who are looking for peace and quiet.

Łomża is also an important centre of regional culture. There
are: Puppet and Actor Theatre and Kameralna Philharmonic hall. There
are world known events in Łomża such as:
International Theatre Festival „Walizka”,
Music Days
Drozdowo - Łomża, National Teenagers Dance Tournament „Wirująca
Strefa”. These events attract fans of culture from the country and from
abroad.
Łomża is located in the region that is marked with multiculturalism. Russian, Ukrainian, Byelorussian, Tatar and Jewish ethnic groups
has developed tradition, culture and unique food for ages.
C.T. Group z Łomży
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JAKOŚĆ ŻYCIA / quality of life

The city provides ideal opportunities to do some sports and to
develop interest based on well-developed and modern sport and recreation facilities. The attraction of the city, which completes sport and
recreation facilities are boulevards and the river port.

Kontakt / Contact:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców
The Entrepreneurs Assistance Centre

Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża
Tel. +48 (86) 2156852
e-mail: cop@um.Łomża.pl - pl, en, ru, it

Instytucje otoczenia biznesu / Business environment institutions:
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.
Industrial Park Łomża Sp. o.o.
ul. Sikorskiego 166
18-400 Łomża
Tel. +48 (86) 2199300
Faks +48 (86) 2183733
e-mail: sekretariat@parkŁomża.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łomży
Podlasie Regional Development Foundation in Łomża
Ul. Polowa
18-400 Łomża
Tel. +48 (86) 2151690
Faks +48 (86) 2151691
e-mail: szmit@pfrr.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
Regional Development Agency S.A. Łomża
Ul. M.C. Skłodowskiej 1
18-400 Łomża
Tel/faks +48 (86) 473 5320, +48 (86) 473 5360
e-mail: arr@eŁomża.pl

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Łomżyński Credit Guarantee Fund Sp. o.o.
Ul. Piłsudskiego 75
18-400 Łomża
Tel/faks +48 (86) 2181389
e-mail: arr@eŁomża.pl
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