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Polska
TU WARTO INWESTOWAĆ
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DROGI
w eksploatacji
w budowie
planowane

co do wielkości
państwo
Unii Europejskiej

Dynamika polskiego eksportu
(mld euro)

Kierunki polskiego eksportu
(mld euro)

Główne branże eksportowe
(mld euro)

221,0
200,0
184,8
179,5
163,1
152,8
143,4

62,6
14,1
13,7
12,2
10,2
10
6,8

88,1
30,8
29,3
22,1
11,1
10,4
6,2

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Niemcy
Czechy
Wlk. Bryt.
Francja
Włochy
Holandia
Rosja

elektromaszynowa
chemiczna
rolno-spożywcza
metalurgiczna
drzewno-papiernicza
przemysł lekki
produkty mineralne

05
312 600
38

mln mieszkańców

3 752,5 km
15

94%

km2 powierzchni

dróg szybkiego ruchu
www.paih.gov.pl

międzynarodowych lotnisk

DLACZEGO POLSKA JEST IDEALNYM MIEJSCEM DO INWESTOWANIA
I ROZWIJANIA BIZNESU?
Wykwalifikowana kadra
2 mln absolwentów
szkół wyższych rocznie

Wsparcie finansowe
Granty rządowe, ulgi podatkowe
i specjalne strefy ekonomiczne

Strategiczna lokalizacja
Centrum Europy doskonale
skomunikowane z resztą świata

Dostępność atrakcyjnych
terenów inwestycyjnych
2,2 mln m2 powierzchni przemysłowych

Niskie koszty działalności
Średnia stawka za godzinę pracy
to 7,4 euro

Stabilna sytuacja
makroekonomiczna
Przyrost gospodarczy na poziomie 4,6%

Wartość bezpośrednich
inwestycji zagranicznych
w Polsce (mld zł)

741,7
690,2 725,5

778,6 833,1

Najwięksi inwestorzy i wartość
ich inwestycji (mld zł)

Holandia
Niemcy
Luksemburg
Francja
Austria
Szwajcaria
Wlk. Bryt.
Belgia

2013

2014

2015

2016 2017

20,2
13,7
8,7
4,1
4,0
3,5
2,1
2,0

Stopa bezrobocia w Polsce (%)
Wartość produktu krajowego brutto
(bln zł)
13,0%
11,5%
9,7%
8,3%
6,6%

5,8%

1,86 1,98 2,11
1,63 1,73 1,8

2013

2014

2015

2016 2017 2018

www.stat.gov.pl
www.nbp.pl
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Pomorze Zachodnie
JESTEŚ TUTAJ – JESTEŚ WSZĘDZIE

22 600

1,7

km2 powierzchni

mln mieszkańców

Kopenhaga

Kołobrzeg
Koszalin
Świnoujście

75 osób/km gęstość zaludnienia
66 niepowtarzalnych miast
1 042 km dróg krajowych
185 km linii brzegowej
5 portów morskich
2

Goleniów

Szczecin

Stargard

Warszawa
Berlin

BLISKOŚĆ MORZA BAŁTYCKIEGO
porty morskie w Szczecinie, Świnoujściu,
Kołobrzegu, Darłowie i Policach

BLISKOŚĆ NIEMIEC I PAŃSTW SKANDYNAWSKICH
znakomite skomunikowanie z systemem
autostrad europejskich

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW UNIJNYCH DLA FIRM
82,5 mld euro dla Polski, 1,6 mld euro
dla Pomorza Zachodniego

ZWOLNIENIA Z PODATKÓW
LOKALNYCH NA OKRES DO 7 LAT
DOSTĘPNOŚĆ NOWOCZESNEJ
POWIERZCHNI BIUROWEJ
ATRAKCJE TURYSTYCZNE NAWET
DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄC YCH

07
73,5 mld zł

190 700

7,9 mld zł

4 351,4 zł

kwota PKB
w zachodniopomorskim

zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw

średnie miesięczne
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw

kapitał zagraniczny zainwestowany
w zachodniopomorskim

NAJWIĘKSZE MIASTA WEDŁUG LICZBY MIESZKAŃCÓW

403 883

107 670

68 195

46 568

41 032

Szczecin

Koszalin

Stargard

Kołobrzeg

Świnoujście

NASZE SPECJALIZACJE
Regionalne Specjalizacje Pomorza Zachodniego:
Biogospodarka
Działalność morska i logistyka
Przemysł metalowo-maszynowy
Usługi przyszłości
Turystyka i zdrowie
Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego:
Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
Zaawansowane wyroby metalowe
Produkty drzewno-meblarskie
Opakowania przyjazne środowisku
Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
Multimodalny transport i logistyka
Produkty oparte na technologiach informacyjnych

POMORZE
ZACHODNIE
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Twoja firma w Polsce
W Polsce obowiązuje zasada swobody działalności gospodarczej dla obywateli polskich oraz obywateli
krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także krajów posiadających umowy z UE.
FORMY DZIAŁALNOŚCI
1. spółki handlowe
· spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne
· spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne
2. oddział przedsiębiorcy zagranicznego
3. przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego
4. indywidualna działalność gospodarcza

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU

www.ceidg.gov.pl
www.ekrs.ms.gov.pl
www.biznes.gov.pl

BANK

KRS

REGON

Wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej

Nadanie numeru
identyfikacji statystycznej
(REGON)

Nadanie Numeru Identyfikacji Rejestracja w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych
Podatkowej (NIP)

Otwarcie konta bankowego

Zawiadomienie innych
instytucji (np. Sanepid, PIP)

Uzyskanie koncesji
lub zezwolenia,
jeśli jest wymagane

JEDNO OKIENKO

www.stat.gov.pl
www.wup.pl

STOPA BEZROBOCIA W POLSCE

STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZT WIE
ZACHODNIOPOMORSKIM

5,6%

6,6%
7,4%

8,4%

podlaskie

kujawsko-pomorskie

5,4%

lubuskie

4,7%

3,0%

5,0%

dolnośląskie

5,9%

opolskie

4,2%

3,4%

świdwiński

goleniowski

7,7%

8,3%

podkarpackie

9,2%

gryfiński

13,3%

szczecinecki

12,9%

7,7%

stargardzki

10,8%

świętokrzyskie

małopolskie

łobeski

7,0%

lubelskie

śląskie

4,5%

18,3%
drawski

2,3%

8,0%

koszaliński

12,5%

5,7%

Szczecin

11,1%

18,1%

białogardzki

kamieński

Świnoujście

policki

5,9%
łódzkie

kołobrzeski

5,9%
12,5% gryficki

4,0%

mazowieckie

wielkopolskie

Koszalin

1,4%

9,7%

warmińsko-mazurskie

zachodniopomorskie

99 000

4,6%

4,8%

pomorskie

6,6%

Jesteśmy liderem w Europie
pod względem nowych miejsc
pracy utworzonych przez
inwestorów zagranicznych

11,7%

sławieński

pyrzycki

7,0%

myśliborski

15,4%

choszczeński

wałecki
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Obywatele i przedsiębiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują zezwolenia na nabycie
nieruchomości. W innych przypadkach jest ono wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

11,7

Średnia cena gruntów Średnia cena
inwestycyjnych
wynajmu biura
(tys. euro/ha)
(euro/m²/miesiąc)

mln m²

Średnia cena
wynajmu hali
(euro/m²/miesiąc)

nowoczesnych powierzchni
biurowych w Polsce

14,9

mln m²

dostępnych powierzchni
magazynowych w Polsce

Polska

305

20

4,5

Niemcy

780

30

5

Holandia

450

28

6

KOSZT BUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ O POWIERZCHNI 2500 M²
(tys. euro)

Polska

Holandia

Niemcy

Szwecja

Wlk. Bryt.

Norwegia

Dania

Belgia

1 050

1 330

1 550

1 850

2 010

2 100

2 200

2 240

CENY WYNAJMU POWIERZCHNI
MAGAZYNOWYCH I BIUROWYCH
(euro/m²/miesiąc)

13,25 – 16,5

13,5 – 15,5

11 – 14
Poznań

13,2 – 15,5

Warszawa

Wrocław

3,5 – 4,5
Kraków

powierzchnie
magazynowe

przychody polskich
przedsiębiorstw
za 2018 rok.

14 – 24

Szczecin

powierzchnie
biurowe

2,5 – 3

2,4 – 2,9

2,1 – 2,8

Szczecin

Poznań

Warszawa

Wrocław

2,5 – 3,2

Kraków

PODSTAWOWE FORMY ZATRUDNIENIA
Umowy o pracę uregulowane w Kodeksie pracy oraz umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) uregulowane
w Kodeksie cywilnym.

Minimalne wynagrodzenie
brutto w Polsce:

Minimalna stawka godzinowa
brutto w Polsce:

2 250 zł 14,7zł

3,58 bln zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika
na umowę o pracę przy płacy minimalnej:

2 710,81zł
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Gospodarka Pomorza Zachodniego
NAJWIĘKSI INWESTORZY
Amazon – kraj pochodzenia: USA,
lokalizacja: Kołbaskowo, branża e-commerce

KK Wind Solution – kraj pochodzenia: Dania, lokalizacja:
Szczecin, branża energetyczna

Bridgestone – kraj pochodzenia: Japonia,
lokalizacja: Stargard, branża motoryzacyjna

Kronospan – kraj pochodzenia: Austria,
lokalizacja: Szczecinek, branża drzewno-meblarska

DGS – kraj pochodzenia: Dania,
lokalizacja: Mierzyn, branża elektryczno-elektroniczna

LM Wind Power Blades – kraj pochodzenia: Dania,
lokalizacja: Łozienica, branża energetyczna

Drobimex – kraj pochodzenia: Niemcy,
lokalizacja: Szczecin i Goleniów, branża rolno-spożywcza

Netto – kraj pochodzenia: Dania,

Ikea Industry – kraj pochodzenia: Szwecja

Zalando – kraj pochodzenia: Niemcy,

lokalizacja: Goleniów, branża drzewno-meblarska

lokalizacja: Gardno, branża e-commerce

lokalizacja: Kobylanka, branża logistyczna

INWESTYCJE ZAGRANICZNE
NA POMORZU ZACHODNIM
Skąd pochodzą nasi inwestorzy?

35,6%

28,3%
12,7%

DANIA

NIEMCY

SZWECJA

7,9%

6,6%

AUSTRIA

FINLANDIA

4%
NORWEGIA

ZAROBKI W WOJEWÓDZT WIE ZACHODNIOPOMORSKIM

PRODUKCJA

ADMINISTRACJA

operator maszyny 3 500 – 5 000 zł

pracownik administracji

brygadzista

5 000 – 7 000 zł

młodszy księgowy

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

3 500 – 5 000 zł
4 000 – 5 000 zł

kierownik produkcji
dyrektor zakładu

10 000 – 15 000 zł
15 000 – 30 000 zł
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KLUCZOWE PRODUKTY EKSPORTOWE

9%

14%

19%
drewno i artykuły

maszyny i urządzenia
mechaniczne

statki, jachty, łodzie

z drewna

6%

5%

5%

ryby i przetwórstwo rybne

maszyny i urządzenia
elektryczne

artykuły z żeliwa i stali

GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTOWE

31,7%

NIEMCY

6,4%
5,8%

SZWECJA
DANIA
WLK. BRYT.
FRANCJA
NORWEGIA

4,5%
4%
3,7%

NAJWIĘKSI EKSPORTERZY
Kospel – przemysł metalowy i maszynowy
Dajar – przemysł drzewno-meblarski
Homanit Polska – przemysł drzewno-meblarski

KoszalinKoszalin

Telzas – przemysł elektryczny i elektroniczny

Karlino

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police
– przemysł chemiczny
Selfa Grzejnictwo Elektryczne
– przemysł elektryczny i elektroniczny
Fosfan – przemysł chemiczny
Adamus – przemysł metalowy i maszynowy
Copernicus – przemysł medyczny

Świnoujście
Szczecinek
Police
Szczecin

Stargard

Barlinek S.A.
– przemysł drzewno-meblarski
Barlinek
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Zainwestowali u nas
CASE STUDIES
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BRIDGESTONE
Bridgestone Corporation jest największym na świecie
producentem opon i wyrobów gumowych. Japoński
koncern działa od 1931 roku. Posiada ponad 170
fabryk ogumienia na całym świecie i zatrudnia ponad
144 tysiące pracowników.
Fabryka w Stargardzie powstała w 2007 roku i znajduje się na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jest drugim europejskim zakładem
Bridgestone produkującym opony radialne do samochodów ciężarowych i autobusów oraz jednym
z czterech zakładów produkcyjnych tej firmy w Polsce.
Obecnie zatrudnia około 950 pracowników i produkuje około 3 800 opon na dobę.
W 2018 roku Bridgestone zakończył kolejną inwestycję na terenie zakładu w Stargardzie, która
zwiększyła powierzchnię fabryki o prawie 14,5 tysiąca
metrów kwadratowych. Dzięki tej inwestycji, łączna
wartość inwestycji japońskiego koncernu w naszym
kraju wynosi ponad 700 milionów euro, co czyni go
jednym z największych inwestorów zagranicznych
w Polsce.

„

Bridgestone wybrał Pomorze Zachodnie
na miejsce inwestycji ze względu na kilka
czynników, między innymi dostęp do portu
i autostrady oraz dobre skomunikowanie
z Europą Zachodnią. Dodatkowym atutem
była bliskość Poznania, w którym znajduje
się nasz oddział produkujący opony
do samochodów osobowych.
Od samego początku ściśle współpracujemy
z lokalnymi władzami, wspieramy
okolicznych przedsiębiorców oraz
społeczność.

„

Piotr Kozłowski
dyrektor fabryki Bridgestone w Stargardzie
www.bridgestone.pl

„

KRONOSPAN

Pomorze Zachodnie to idealne miejsce
do inwestowania, zarówno pod względem
komunikacyjnym, jak i pod kątem
współpracy z władzami województwa,
powiatu i miasta Szczecinek, w którym
ulokowaliśmy zakład produkcyjny
Kronospan oraz pozostałe inwestycje.
Jedną z nich, dla nas kluczową,
jest Szczecinecki Klaster Meblowy.
Rozwój klastra w Szczecinku nie byłby
możliwy bez zaangażowania Kronospanu
oraz wspierającego go samorządu.

„

Tomasz Jańczak
dyrektor generalny Grupy Kronospan w Polsce

Kronospan jest wiodącym producentem wysokiej jakości
materiałów drewnopochodnych oraz komponentów.
Ma ponad 40 zakładów w Europie, Azji i USA. W Polsce
zatrudnia około 3 tysięcy pracowników, zaś pośrednio
tworzy miejsca pracy dla ponad 18 tysięcy osób.
Kronospan Szczecinek to światowy lider produkcji
surowych płyt MDF, HDF i melaminowanych płyt MDF.
Produkuje również płyty wiórowe melaminowane i lakierowane HDF. W Szczecinku firma zatrudnia 1000 osób,
a pośrednio tworzy 6 tysięcy miejsc pracy. Firma wybudowała trzy hale produkcyjno-magazynowe o powierzchni
ponad 45 tysięcy metrów kwadratowych, a obecnie
przygotowuje się do budowy kolejnej, o powierzchni
40 tysięcy metrów kwadratowych.
Celem firmy Kronospan jest stworzenie największego
w Europie centrum drzewno-meblarskiego. W 2015 roku
zainicjowała ona powołanie Szczecineckiego Klastra Meblowego. W 2016 roku otwarto Kronospan Design Center
– centrum szkoleniowo-wystawiennicze, z jedynym w Polsce
rozsuwanym domem pasywnym. Najnowszy projekt firmy
to budowa centrum badawczo-rozwojowego.
www.pl.kronospan-express.com
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Zainwestowali u nas
TECHNOLOGIE
T WORZY W
SZTUCZNYCH
Firma Technologie Tworzyw Sztucznych powstała
w Stargardzie. W roku 1996 rozpoczęła produkcję kadłubów łodzi jachtowych. Jej profesjonalizm zaowocował
w krótkim czasie kontraktem ze światowym gigantem
z branży – firmą HanseYachts AG.
W 2008 roku firma przeniosła się do Goleniowskiego
Parku Przemysłowego, gdzie wybudowała halę produkcyjną o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych
oraz pomieszczenia magazynowe, poszerzając jednocześnie swoją ofertę o kolejne elementy do budowy jachtów.
W tym czasie weszła w skład grupy kapitałowej HanseYachts
AG i pojawiła się na niemieckiej giełdzie we Frankfurcie.
Obecnie Technologie Tworzyw Sztucznych to jedna
z czołowych firm w Polsce zajmujących się wytwarzaniem
jachtów. Produkuje dla światowych marek, takich jak:
Hanse, Moody, Dehler, Fjord, Sealine i Varianta.
Zatrudnia ponad 700 pracowników. Jako sponsor i patron,
wspiera wiele lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć.

„

Jesteśmy związani z Pomorzem
Zachodnim od samego początku
istnienia firmy, a z Goleniowskim
Parkiem Przemysłowym od 2008 roku.
Przez te lata otrzymaliśmy ogromne
wsparcie od przedstawicieli lokalnych
władz, we wszystkich aspektach
urzędowych i inwestycyjnych.
Oby wszystkie gminy podchodziły
tak profesjonalnie i bezproblemowo
do inwestorów.

„

Maciej Twardowski
dyrektor zarządzający Technologie Tworzyw
Sztucznych

www.yachtech.pl

„

Q4GLASS

Pochodzę z Koszalina i od początku jestem biznesowo związany z tym regionem.
Na jego korzyść na pewno przemawia bardzo dobra lokalizacja, przede wszystkim bliskość
Skandynawii i Niemiec, a także dobre skomunikowanie z tymi krajami. Doceniam również
zaangażowanie władz Koszalina we wspieranie przedsiębiorców.

Janusz Jankowiak

„

prezes zarządu Q4Glass
Firma Q4Glass powstała w 2010 roku w Koszalinie. Jej twórcy wcześniej osiągnęli światowy sukces na rynku szyb
samochodowych, pod marką NordGlass. Szukając kolejnego pomysłu na biznes, postanowili pozostać przy znanym
sobie surowcu, czyli szkle, jednak tym razem zajęli się jego zastosowaniem w architekturze.
Q4Glass zajmuje się przetwarzaniem szkła na potrzeby budownictwa. Produkcja każdorazowo odbywa się na zamówienie, pod konkretny projekt. Firma działa na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wybudowała zakład
produkcyjny o powierzchni 6 tysięcy metrów kwadratowych, z zaprojektowanym przez siebie układem linii produkcyjnych. Korzystając z unijnych dotacji zainwestowała ponad 55 milionów złotych w unowocześnienie technologii.
W tym czasie zakład zwiększył swoją powierzchnię do 12 tysięcy metrów kwadratowych, a początkowa liczba 45 pracowników, wzrosła do 160 osób. Z eksportu pochodzi 55 procent generowanych przez firmę przychodów.
Zrealizowane projekty można podziwiać w Niemczech, Szwecji, Danii, Norwegii, Szwajcarii i Anglii. Ze szkła Q4Glass
wykonano także budynek Filharmonii Szczecińskiej – zdobywcę tytułu „Najlepszy projekt architektoniczny roku 2014”
w prestiżowym konkursie Eurobuild Awards oraz laureat nagrody Mies van der Rohe Award w 2015 roku, zwanej
architektonicznym Noblem.
www.q4glass.pl
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„

ESPERSEN

Koszalin, jako lokalizacja dla zakładów Espersen, ma sporo atutów. Plusem jest przede
wszystkim rynek pracy i fakt, że region ma tradycję przetwórstwa ryb, a więc można
było przyjąć, że znajdziemy tu ludzi przygotowanych do pracy. Kolejny to położenie
geograficzne, czyli dostęp do portów, poprzez które można dostarczać surowiec zarówno
krajowy, jak i importowany. Atrakcyjne położenie to także bliskość najważniejszych rynków
zbytu, czyli Europy Zachodniej i Skandynawii.

„

Sylwester Szymanik
dyrektor finansowy Espersen
Duńska firma A. Espersen A/S jest jednym z wiodących dostawców mrożonych produktów rybnych dla największych
europejskich sieci handlowych. Specjalizuje się w produkcji filetów, mrożonych bloków rybnych, ryb panierowanych,
porcji specjalnych, porcji z ciastem francuskim oraz dań gotowych. Posiada zakłady produkcyjne m.in. w Polsce, Danii,
Rosji, na Litwie i w Wietnamie. W Koszalinie Espersen pojawił się w już na początku lat 90-tych, kiedy powstała tu
pierwsza fabryka Grupy w Polsce. W ciągu 25 lat działalności w Koszalinie, Espersen znacznie zwiększył jej zakres, dziś
funkcjonują tu trzy podmioty związane z Grupą. Ostatnim nabytkiem Espersen jest koszaliński zakład dotychczas
działający pod szyldem Royal Greenland, który w drodze umowy pomiędzy tymi dwoma znaczącymi graczami
w branży przetwórstwa ryb i owoców morza, znalazł się w 2017 roku w strukturach Grupy Espersen. Przejęcie tego
zakładu jest ważnym kamieniem milowym na drodze rozwoju Espersen, będzie on miał znaczący wpływ na działalność
Grupy w najbliższych latach. W 2018 roku wszystkie trzy koszalińskie zakłady związane z Grupą Espersen opuściło około
45 tysięcy ton produktów, obroty wyniosły ponad 800 milionów złotych, a łączna wartość nowych inwestycji zbliżyła się
do wartości 100 milionów złotych. Liczba pracowników zatrudnianych w zakładach Espersen w Koszalinie z roku
na rok systematycznie rośnie, na koniec 2017 roku ich łączna liczba przekraczała 2000 osób.
www.espersen.com

AMAZON
Stronę internetową Amazon.com uruchomiono w lipcu
1995 roku, w garażu w Seattle. Dziś firma posiada
ponad 300 centrów logistyki e-commerce na całym
świecie, zatrudniając ponad 540 tysięcy pracowników.
W Polsce jest obecna od 2014 roku. Otworzyła tu
Centrum Rozwoju Technologii, oddział Amazon Web
Services oraz 5 centrów logistyki e-commerce.
Centrum logistyki e-commerce Amazon w Kołbaskowie koło Szczecina rozpoczęło pracę w listopadzie
2017 roku. Obiekt liczy ponad 150 tysięcy metrów
kwadratowych, a całkowita wartość inwestycji
przekroczyła 410 milionów złotych. W Centrum
zatrudnionych jest ponad tysiąc stałych pracowników,
odpowiedzialnych za odbiór, kompletowanie
i wysyłkę do klientów takich przedmiotów jak między
innymi książki, czy sprzęt elektroniczny. Ich pracę
wspierają innowacyjne technologie, w tym Amazon
Robotics, które wjeżdżają pod półki z towarami
i przywożą je do pracowników.

„

Województwo zachodniopomorskie
posiada wysoce rozwiniętą infrastrukturę,
a także rynek pracy dający dostęp do
kapitału ludzkiego. Cieszymy się, że nasza
inwestycja w regionie spotkała się z dużą
sympatią mieszkańców. Bardzo zależy
nam, aby być blisko społeczności lokalnych.
Równie ważna jest dla nas współpraca
z miejscowymi przedsiębiorcami, a duża
skala inwestycji niesie za sobą potencjał
rozwoju dla firm będących w otoczeniu
biznesowym spółki.

Marzena Więckowska,

„

senior PR manager Amazon
na region Europy Środkowo-Wschodniej
www.amazon.pl

Nasze produkty, które podbiły świat
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NAWOZY Z TRADYCJĄ

FOSFAN

FOSFAN S.A. to ceniony zarówno w kraju, jak i zagranicą
producent profesjonalnych nawozów rolniczych
i ogrodniczych. Nawozy ogrodnicze Fructus produkowane
są od niemal 45 lat. Bogaty asortyment oraz wysoka jakość
produktów gwarantują prawidłowy wzrost i rozwój roślin
oraz właściwe nawożenie wszystkich upraw polowych.
Nawozy rolnicze oferowane są pod kilkoma markami,
m.in. MagSul i KlaPro40. Produkty firmy dedykowane
są właścicielom przydomowych ogródków jak również
profesjonalnym, wielohektarowym gospodarstwom
rolniczym i ogrodniczym.

www.fosfan.pl

FOONKA
OWOCOWE SMAKI ZAMKNIĘTE
W BUTELCE

Kultowa pościel HAYKA firmy FOONKA autorstwa dwójki
szczecińskich projektantów podbiła serca specjalistów
z branży i zwykłych użytkowników. Projekty z nadrukiem
słomy i siana powstały z tęsknoty za latem i nocami
spędzonymi pod gołym niebem. Wrażenie spania
w słomie jest tak realistyczne, że aż trudno uwierzyć,
że nic nas nie kłuje! Wnikliwi użytkownicy odnajdą tam
także kilka intrygujących stworzeń i przedmiotów.
Są myszy, ćma, zagubiony guzik i oczywiście igła... jak to
w stogu. FOONKA ma również coś dla miłośników lasu
i plaży – pościel imitującą mech albo piasek.

VICTORIA CYMES

POŚCIEL INSPIROWANA NATURĄ

VICTORIA CYMES to jeden z największych
w Polsce producentów syropów zagęszczonych.
Firma z Wałcza jest obecna na rynku od niemal 40 lat.
W swojej ofercie ma ponad 140 produktów.
Najbardziej rozpoznawalne to „Słoneczne syropy”,
dostępne w dziesiątkach owocowych smaków.
Wśród bogatego asortymentu znajdują się również
świeże soki, napoje, wody, surówki i musztardy.
Wyrobów firmy mogą również spróbować klienci
niemieckich sieci handlowych.

www.foonka.store

www.cymes.pl
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Nasze produkty, które podbiły świat
AUTOCOMP MANAGEMENT

WIRTUALNE CZOŁGI I AUTOBUSY
AUTOCOMP MANAGEMENT od prawie 30 lat dostarcza
innowacyjne produkty dla wojska i rynku cywilnego.
Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR),
firma opracowuje i wdraża systemy, instalacje i urządzenia
z dziedziny automatyki i sterowań, symulatorów i trenażerów,
bezprzewodowego sterowania informacją zwrotną strzelnic
– w zakresie sprzętu oraz oprogramowania. Wszystkie systemy
wykonywane są kompleksowo: od projektu, poprzez
produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie
techniczne. Specjalnością AUTOCOMP MANAGEMENT
są zaawansowane technologicznie symulatory dla
Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilne symulatory
jazdy samochodów ciężarowych, autobusów oraz pojazdów
kolejowych.
www.ac-m.pl

GRUPA BARLINEK

PODŁOGI Z DREWNA
BARLINEK to światowy lider w produkcji podłóg drewnianych
o rocznym potencjale produkcyjnym 12 milionów metrów
kwadratowych. Najbardziej znany produkt BARLINKA to
DESKA BARLINECKA, czyli deska trójwarstwowa w 100 procentach
drewniana, której konstrukcja polega na przeciwstawnym
układaniu poszczególnych warstw. Sprzedawana jest do 55 krajów
na 5 kontynentach. Jest ona stosowana w mieszkaniach prywatnych,
budynkach użyteczności publicznej czy halach sportowych.
W trosce o ekologię firma wprowadziła zasadę „1za1” – za każdą
zakupioną paczkę Deski Barlineckiej sadzi jedno drzewo, dzięki
temu „Las Klientów Barlinka” liczy już ponad 13 milionów drzew.

WALIZKI NA KAŻDĄ PODRÓŻ
PUCCINI to czołowy polski producent walizek,
torebek damskich oraz galanterii skórzanej. Wyroby
tej marki łączą w sobie funkcjonalność i elegancję,
a swój prestiż buduje ona na wysmakowanym
wzornictwie i materiałach najwyższej jakości.
Inspiracją dla kolejnych kolekcji są podróże,
szczególnie słoneczna Italia, chociaż firma od
początku związana jest z Pomorzem Zachodnim.
Obecnie jej główna siedziba znajduje się
w podszczecińskich Skarbimierzycach, skąd walizki
i torby PUCCINI trafiają do kilkudziesięciu salonów
firmowych w kraju, a także za granicę: do Anglii,
Niemiec, Szwajcarii, Czech i na Ukrainę.
www.puccini.pl

PUCCINI

www.barlinek.com.pl
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INIEKCJE BEZ BÓLU I STRESU

COPERNICUS

Bezpieczne i łatwe w obsłudze innowacyjne wstrzykiwacze
do samodzielnej iniekcji leków (insuliny, hormonu wzrostu i.in.),
to sztandarowy produkt spółki COPERNICUS,
który zawojował już światowe rynki. Zaawansowane
technologicznie urządzenia iniekcyjne szczecińskiego
producenta są sprzedawane firmom farmaceutycznym
na całym świecie, m.in. w Indiach, Iranie, Argentynie,
Chinach, podnosząc komfort życia chorych. Bezpieczeństwo
użytkowania zapewnia automatyczny system dozowania
i inne innowacyjne rozwiązania technologiczne opracowane
przez zespół specjalistów z COPERNICUSA.

www.copernicus.net.pl

PARTY DECO

OZDABIAJĄ ŚWIAT
Firma PARTY DECO działa od 22 lat i w tym czasie
przebyła drogę od małego rodzinnego
przedsiębiorstwa, zajmującego się dekorowaniem
sal weselnych oraz detaliczną sprzedażą dekoracji,
do globalnego producenta, współpracującego
z tysiącami dystrybutorów w 35 krajach. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat sprzedaż wytwarzanych
przez nią ozdób, dekoracji i gadżetów wzrosła
o 1000 procent. Większość z nich kreowana jest
przez zespół szczecińskich projektantów, którym
skutecznie udaje się wyznaczać nowe trendy
w branży dekoracji okolicznościowych w Europie
i na świecie.
www.partydeco.pl

WIRTUALNE ŚWIATY
Szczeciński PIXEL LEGEND to producent innowacyjnych aplikacji
i gier z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.
Jego produkt Emb3d, do wieloosobowej wizualizacji projektów,
wykorzystywany jest w przemyśle i architekturze. Branżę
turystyczną wspiera aplikacją Pastguide, do wizualizacji atrakcji,
a eventową – systemem Hyperdome 360, do projekcji filmów
i gier w namiotach sferycznych. Firma realizuje też zlecenia
dla zewnętrznych partnerów, takich jak Skanska, DHL i MIT.
Jest pierwszym w Polsce beneficjentem prestiżowego grantu
SME Instrument z Komisji Europejskiej.

PIXEL LEGEND

www.pixellegend.com
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Wsparcie i środki unijne
ŚRODKI UNIJNE
ŚRODKI UNIJNE NA LATA 2014–2020

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego

www.parp.gov.pl
www.pois.gov.pl
www.poir.gov.pl
www.polskacyfrowa.gov.pl
www.power.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl

www.wup.pl
www.rpo.wzp.pl

WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. PROGRAMY KRAJOWE

2. PROGRAMY REGIONALNE

· Infrastruktura i Środowisko
· Inteligentny Rozwój
· Polska Cyfrowa
· Wiedza Edukacja Rozwój
· Polska Wschodnia

W latach 2014–2020 Fundusze Europejskie przyznawane
są także z szesnastu programów regionalnych, w tym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W RAMACH RPO WZ

342 050 000 €
217 711 416 €
73 000 000 €
90 401 645 €
282 655 292 €
165 000 000 €
131 180 000 €
90 191 295 €
145 000 000 €
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FORMY WSPARCIA

POŻYCZKI
PORĘCZENIA
REPORĘCZENIA

DOTACJE

KREDYTY
GWARANCJE

www.jeremie.com.pl

JEREMIE 22
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014–2020 oferuje zwrotną pomoc finansową (poręczenia, pożyczki) mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz
podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
DLA
DLA KOGO?
KOGO?
Dla firm,
firm które:
które:
· zatrudniają do 250 pracowników
· mają obrót roczny do 50 mln euro i sumę bilansową
do 43 mln euro
· nie mają pieniędzy na rozwój, nie posiadają historii
kredytowej, ani wystarczających zabezpieczeń

NA CO?
· badania przemysłowe i prace rozwojowe
· wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności
intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań
technicznych
· zakup wyników prac B+R i praw do własności
intelektualnej
· dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia

INFORMACJA O FUNDUSZACH
Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. +48 91 432 93 21, +48 91 488 24 88
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b
tel. +48 800 34 55 34, +48 91 432 94 32
e-mail: gpi@wzp.pl
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Parki przemysłowe i technologiczne
PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU
Parki zapewniają to, co jest potrzebne do efektywnego działania i rozwoju
Miejsce dla firmy: uzbrojone działki
inwestycyjne, infrastrukturę przemysłową
lub nowoczesne powierzchnie biurowe

Doskonałą lokalizację w pobliżu głównych
szlaków transportowych

Zaplecze administracyjne i pomoc
w załatwianiu formalności

Wsparcie regionalne w postaci zwolnień
z podatku od nieruchomości nawet do 7 lat

Możliwość kooperowania z pozostałymi
lokatorami parku

PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE
NA POMORZU ZACHODNIM
· Park Technologiczny w Koszalinie
· Koszalin
· Karlino

Koszalin
Karlino

· Białogardzki Park Inwestycyjny

Białogard

· Łobez

· Goleniowski Park Przemysłowy

Łobez
Goleniów

· Technopark Pomerania
· Stargardzki Park Przemysłowy
· Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii
· Park Regionalny w Gryfinie

Szczecin

Stargard
Gryfino

Stargard

23
GOLENIOWSKI PARK PRZEMYSŁOWY
Zlokalizowany na terenie Gminy Goleniów, 35 kilometrów od Szczecina i 65 kilometrów od portu morskiego
w Świnoujściu, bezpośrednio przy drogach ekspresowych S3 oraz S6, 15 kilometrów od międzynarodowego lotniska.
POWIERZCHNIA 405 ha w pełni uzbrojonego terenu inwestycyjnego, przeznaczonego pod obiekty produkcyjne i usługi
przemysłowe.
INWESTORZY 50 firm produkcyjnych z całego świata, w tym:
Abena – produkcja artykułów higienicznych
Bestseller – e-commerce
Faymonville – produkcja naczep specjalistycznych
Ikea Industry – centrum logistyczne
LM Wind Power Blades – produkcja łopat do siłowni wiatrowych
sia Abrasives – produkcja systemów szlifowania i obróbki ściernej
Technologie Tworzyw Sztucznych – produkcja kadłubów jachtów
KAPITAŁ

Tomasz Banach
Zastępca Burmistrza Goleniowa
T. +48 91 469 82 00, +48 607 884 118
E. tbanach@goleniow.pl
www.goleniow.biz

PARK PRZEMYSŁOWY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
W STARGARDZIE
Zlokalizowany jest w Stargardzie na terenach byłego lotniska. Leży w odległości około 36 km od Szczecina, 40 km
od zachodniej granicy Polski, około 35 km od międzynarodowego lotniska w Goleniowie, 120 km od terminalu
promowego w Świnoujściu i około 180 km od Berlina. Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie
oferuje szereg ułatwień dla biznesu, w tym programy zwolnień z podatków lokalnych oraz zwolnienia z podatku
CIT, na działkach posiadających status specjalnej strefy ekonomicznej.
POWIERZCHNIA 850 ha uzbrojonych terenów z dostępem do niezbędnej infrastruktury, skomunikowanych
z drogą ekspresową S10. Duża ilość gruntów o niewielkiej różnicy poziomów pozwala na lokowanie tu inwestycji
o powierzchni powyżej 100 hektarów.
INWESTORZY Obecnie w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii działalność gospodarczą
prowadzi 10 firm, na terenach o łącznej powierzchni ponad 180 hektarów. Wśród nich:
Bridgestone Stargard – produkcja opon do autobusów i samochodów ciężarowych
Cargotec (Hiab, Kalmar) – produkcja urządzeń przeładunkowych
Enterprise Logistics – logistyka, transport, magazynowanie
Hydroline – produkcja cylindrów do tłoków hydraulicznych
Klippan Safety – produkcja akcesoriów do przemysłu samochodowego
Lidl – centrum dystrybucji
Radiometer Solutions – branża medyczna
SPGroup – produkcja opakowań
Waimea – park logistyczny

Arkadiusz Kocikowski
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich
i Rozwoju Gospodarczego
T. +48 91 578 33 73
E. a.kocikowski@poczta.um.stargard.pl
www.stargard.pl

KAPITAŁ

STARGARDZKI PARK PRZEMYSŁOWY
Położony w północno-zachodniej części Stargardu, jest bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową nr 10,
w niedalekiej odległości od drogi S3 i autostrady A6. Powstał w 2004 r. i jest zarządzany przez Stargardzką
Agencję Rozwoju Lokalnego.
POWIERZCHNIA 150 ha terenów inwestycyjnych, zarówno obszarów zabudowanych obiektami przemysłowymi, pozostałymi po likwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstwach, jak i terenów
niezabudowanych, przygotowywanych dla nowych inwestycji. Nieruchomości wyposażone są w infrastrukturę
techniczną i posiadają obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.
INWESTORZY
Backer OBR – produkcja elementów grzewczych
Ottensen – dystrybucja narzędzi budowlanych
Spaas Candles – produkcja świec
Specma – producent elementów hydraulicznych
Tradis – centrum dystrybucji
Van Heyghen Stal – obróbka stali
KAPITAŁ

Joanna Hajduk
Project manager
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
T. +48 91 834 90 88
E. joanna.hajduk@sarl.pl
www.sarl.pl
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Parki przemysłowe i technologiczne
TECHNOPARK POMERANIA
Park naukowo-technologiczny wspiera rozwój innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw IT
w Szczecinie i regionie Pomorza Zachodniego. Obiekt położony 15 minut od centrum miasta, z możliwym
dojazdem tramwajem lub rowerem miejskim.
POWIERZCHNIA
Technopark Pomerania mieści się w kompleksie czterech budynków, w których oferuje około 13 tysięcy metrów
kwadratowych przestrzeni biznesowej, takiej jak biura (od 18 do 200 metrów kwadratowych), coworkingi, sale
spotkań oraz centrum konferencyjne. Sale spotkań i sale konferencyjne mogą pomieścić nawet 250 uczestników.
Wszystkie posiadają nowoczesne wyposażenie konferencyjne. Park posiada jedno z największych w regionie
centrum danych, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa dla przechowywania i przetwarzania danych
cyfrowych.

Dorota Batogowska
Menedżer Działu Obsługi Inwestycji
T. +48 91 852 29 16
E. dbatogowska@spnt.pl
www.spnt.pl

LOKATORZY
Ponad 65 firm działających stacjonarnie i 190 korzystających z wirtualnego biura i innych narzędzi, w tym:
Consileon IT Consulting – innowacyjne usługi IT
Meelogic – mobilne aplikacje biznesowe
Nielsen Brandbank – rozwiązania dla sklepów, e-handlu oraz dostawców
Sagra Technology – programowanie rozwiązań dla biznesu
Teonite – oprogramowanie i aplikacje mobilne
Wedding.pl – internetowy katalog sukien ślubnych
KAPITAŁ

PARK TECHNOLOGICZNY W KOSZALINIE
Park Technologiczny S.A. został utworzony w 2009 r. przez Gminę Miasto Koszalin oraz Politechnikę Koszalińska.
Celem Parku jest wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw głównie z obszaru nowych i czystych ekologicznie
technologii, np. informatycznych i telekomunikacyjnych, prowadzących do wzrostu innowacyjności gospodarczej
miasta Koszalina oraz całego regionu.
POWIERZCHNIA
2800 m2 powierzchni biurowych pod wynajem, trzy w pełni wyposażone sale konferencyjne.

Małgorzata Kmita
T. +48 94 316 79 10
E. biuro@pt.koszalin.pl

LOKATORZY
Obecnie w Parku funkcjonuje 50 firm, w tym:
Creon – doradztwo gospodarcze
Delta – biuro audytora energetycznego
Kaliop – tworzenie dedykowanych systemów webowych
Kinguin – tworzenie oprogramowania dla branży e-commerce
KAPITAŁ

KOSZALIN
Strefa Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej znajduje się w zachodniej części miasta, w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju i przy
realizowanej budowie drogi ekspresowej S6.
POWIERZCHNIA
Tereny inwestycyjne obejmują 150 ha. Tereny do zagospodarowania to łącznie ok. 34 ha. Przygotowane tereny
inwestycyjne już od 0,3 ha. W Strefie tereny inwestycyjne zakupiło już 36 inwestorów.

Joanna Piotrkowska-Ciechomska
T. + 48 94 348 87 93, +48 504 049 375
E. pelnomocnik@um.koszalin.pl
www.investinkoszalin.pl

INWESTORZY
Elfa Manufacturing – producent nowoczesnych systemów przechowywania
Espan – przetwórstwo rybne
Jakob Hatteland Computer – badania i rozwój nowych technologii (m. in. inteligentne systemy przechowywania)
Jeronimo Martins – centrum dystrybucyjne sieci Biedronka
NordGlass – producent szyb
Q4Sash Windows – produkcja okien z drewna
Rotho – producent wyrobów gospodarstwa domowego z plastiku
KAPITAŁ
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PARK REGIONALNY W GRYFINIE
Zlokalizowany w gminie Gardno w powiecie gryfińskim, 10 km na północny wschód od Gryfina, 25 km od Szczecina.
Tereny inwestycyjne zlokalizowane są bezpośrednio przy zjeździe z trasy ekspresowej S3, a odległość od autostrady
A6 wynosi 10 km.
POWIERZCHNIA 160 ha terenów przemysłowych. Działki posiadają pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną,
niezbędną do funkcjonowania zakładów.
INWESTORZY
Invento – produkcja opakowań PET
Mechatronic Engineering – produkcja maszyn
Zalando – magazyn i centrum logistyczne
KAPITAŁ

Tomasz Miler
Zastępca Burmistrza Gryfina
T. +48 506 121 524
E. tomasz.miler@gryfino.pl
www.gryfino.pl

INVEST-PARK BIAŁOGARD
Invest-Park Białogard położony jest w Białogardzie, około 30 kilometrów od Koszalina, w niedalekiej odległości od
powstającej drogi S6. Do dyspozycji zainteresowanych inwestorów są pracownicy Biura Obsługi Inwestora i zespół
wysokiej klasy specjalistów z dziedziny budownictwa przemysłowego, prawa gospodarczego oraz finansów.
POWIERZCHNIA Park posiada w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne o łącznej pow. 45 ha. Tereny można podzielić
na działki o dowolnej wielkości. Wyposażone są we wszystkie niezbędne media. Oferowane tereny inwestycyjne
zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Inkubatora Technologicznego w Białogardzie.
INWESTORZY
BG Production – przetwórstwo łososia norweskiego oraz dorsza atlantyckiego
Kabel-Technik – rozwiązania elektryczne
Logispak – materiały zabezpieczające ładunki paletowe w transporcie oraz podczas magazynowania
SBC Windowns & Doors – produkcja okien i drzwi
Stok Emballering – dostawca opakowań tekturowych
Valassis – inteligentne rozwiązania marketingowe
KAPITAŁ

Waldemar Gorzelak
Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji
T. +48 784 694 265
E. w.gorzelak@investparkbialogard.pl
www.investparkbialogard.pl

KARLINO
Karlino położone jest 28 km od portu w Kołobrzegu, ok 85 km od lotniska w Goleniowie i około 30 km
od Koszalina. Atrakcyjnie usytuowane u skrzyżowania drogi krajowej Nr 6 Szczecin – Gdańsk oraz drogi wojewódzkiej Nr 163 Kołobrzeg – Poznań.
POWIERZCHNIA Podstrefa Karlino obejmuje obszar 37 ha, natomiast Podstrefa Karlinko obejmuje obszar 180 ha.
INWESTORZY
Dunster House – produkcja drewnianych domów
Homanit – produkcja płyt drewnopochodnych
Drinktech Sp. z o. o. – producent napojów
Setrab – produkcja chłodnic samochodowych
KAPITAŁ

Magdalena Jaworska-Dużyńska
T. +48 94 311 35 09, +48 664 963 816
E. m.jawduzynska@karlino.pl.
www.karlino.pl

ŁOBEZ
Gmina Łobez położona jest w centrum województwa u skrzyżowaniu trzech dróg wojewódzkich. Lotnisko w Goleniowie znajduje się w odległości 73 km, natomiast port w Kołobrzegu jest oddalony o 70 km.
POWIERZCHNIA Podstrefa Łobez obejmuje obszar ponad 24 hektarów.
INWESTORZY
Dino – centrum logistyczne
Kentaur – producent odzieży ochronnej
KAPITAŁ

Janusz Skrobiński
T. +48 91 397 40 01/02, +48 501 102 848,
E. lobez@lobez.pl
www.lobez.pl
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Polska Strefa Inwestycji
Na terenie całej Polski funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji. W ramach PSI inwestorzy mają możliwość uzyskania
zwolnienia z podatku CIT/PIT w związku z realizacją nowej inwestycji.
KORZYŚCI DLA FIRM W PSI
· zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) z tytułu nowej
inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy
· pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją
· zwolnienie z podatku od nieruchomości (zgodnie z decyzją gminy)

INWESTOWANIE W STREFIE KROK PO KROKU

Wybierasz dowolną
lokalizację na terenie
Polski

Zgłaszasz Zarządzającemu
Obszarem swoje plany
inwestycyjne

Zarządzający Obszarem
dokonuje oceny spełnienia
kryteriów ilościowych
i jakościowych inwestycji

www.paih.gov.pl

Otrzymujesz decyzję
o wsparciu

Składasz swoją
ofertę

Kupujesz grunt
i możesz rozpoczynać
realizację inwestycji

JAK UZYSKAĆ ULGĘ PODATKOWĄ
W RAMACH PSI?
· ulga podatkowa jest dostępna dla
inwestycji w każdej lokalizacji w Polsce
· okres korzystania z ulgi podatkowej
wynosi nawet 15 lat
· warunkiem uzyskania ulgi jest
spełnienie kryteriów ilościowych
i jakościowych, uzależnionych
od wielkości przedsiębiorstwa,
lokalizacji projektu oraz typu inwestycji
· ulgę podatkową można otrzymać pod
warunkiem zrealizowania nowej
inwestycji tj.:
- utworzenie nowego przedsiębiorstwa
- zwiększenie zdolności produkcyjnej
istniejącego przedsiębiorstwa
- dywersyfikacja produkcji
przedsiębiorstwa na produkty
dotąd niewytwarzane przez
to przedsiębiorstwo
- zasadnicza zmiana dotycząca
całościowego procesu
produkcyjnego w istniejącym
przedsiębiorstwie

ULGI DLA INWESTORÓW
Ich maksymalna wysokość jest uzależniona od lokalizacji inwestycji, wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych
lub kosztów zatrudnienia nowych pracowników, a także wielkości przedsiębiorstwa.
NA POMORZU ZACHODNIM KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POMOCY
WYNOSZĄ ODPOWIEDNIO

ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ?
Przykład:
Zwolnienie z podatku
dochodowego z tytułu
realizacji nowej
inwestycji

Nakłady inwestycyjne:

1 mln

Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności Kwota zwolnienia
pomocy regionalnej w wysokości:
z podatku

Wysokość dochodu zwolnionego
z podatku

55% (dla małego i mikroprzedsiębiorcy) 1 mln x 55% = 550 000 zł 550 000 zł / 19% = 2 894 736,84 zł
45% (dla średniego przedsiębiorcy)

1 mln x 45% = 450 000 zł 450 000 zł / 19% = 2 368 421,05 zł

35% (dla dużego przedsiębiorcy)

1 mln x 35% = 350 000 zł 350 000 zł / 19% = 1 842 105,26 zł
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ZARZĄDZAJĄCY OBSZAREM DZIAŁANIA
POLSKIEJ STREFY INWESTYCJI
NA POMORZU ZACHODNIM

Województwo
Zachodniopomorskie
Słupska
Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kostrzyńsko-Słubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna

POLSKA STREFA INWESTYCJI

Zasięg wsparcia

Tereny inwestycyjne w całej Polsce

Czas trwania wsparcia

10 – 15 lat
dodatkowe 5 lat na terenie byłych stref

Obsługa inwestora

Jeden standard obsługi inwestora

Obszar działania

Jednolity

Inwestycja z jakością

Kryteria jakościowe i ilościowe
dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji

www.mpit.gov.pl
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Tereny inwestycyjne w wybranych powiatach

ŁOBEZ
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

1801/14
3,44 ha
od 27,55 zł
www.lobez.pl

gryficki

GOLENIÓW
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

Świnoujście
2

kamieński

1227/10
4,0 ha
od 48,00 zł
www.goleniów.biz

SZCZECIN
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

policki

6/1 obręb 4018
2,28 ha
od 132 zł

goleniowski

Szczecin

www.invest.szczecin.eu

stargardzki

GRYFINO
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

72/40
9,87 ha
od 60 zł

pyrzycki

www.parkregionalny.gryfino.pl

gryfiński
myśliborski
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BIAŁOGARD
sławieński

Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

2/4
17,61 ha
od 38 zł
www.investparkbialogard.pl

Koszalin3
kołobrzeski

koszaliński

BOBOLICE
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

białogardzki

6/15
3,52 ha
od 15,49 zł
www.bobolice.pl

świdwiński
szczecinecki

WAŁCZ
Działka:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

łobeski
drawski

Kompleks Kołobrzeska
30,66 ha
od 45 zł
www.walcz.pl/slupska-specjalna-strefa-ekonomiczna

wałecki
choszczeński

PEŁCZYCE
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

633/5
3,09 ha
od 18 zł
www.pelczyce.pl
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Tereny inwestycyjne w wybranych powiatach

GRYFICE
Działka:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

Strefa C „przy Redze"
17,76 ha
od 27 zł
www.ssegryfice.pl

gryficki

NOWOGARD
Nowogardzka
Strefa Inwestycyjna
Powierzchnia: 14,04 ha
Cena netto za m2: od 40 zł
Działka:

Świnoujście
2

kamieński

www.invest.nowogard.pl

goleniowski

policki

STARGARD
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

Szczecin

96/92, 211/6
18 ha
od 51 zł

1
stargardzki

www.stargard.pl

pyrzycki

MYŚLIBÓRZ
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

159/3
25,80 ha
od 60 zł
www.mysliborz.pl

gryfiński
myśliborski
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sławieński

Koszalin3
kołobrzeski

koszaliński
białogardzki

DARŁOWO
Działka:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

Podstrefa Darłowo
18 ha
od 60 zł
www.darlowo.pl

świdwiński

KOSZALIN

szczecinecki
Działka:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

łobeski

Podstrefa Koszalin
29,71 ha
od 63 zł
koszalin.pl/pl/invest-offers

drawski

SZCZECINEK
Działka:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

Kompleks 7
8,60 ha
od 47 zł
www.investmentplots.pl

wałecki
choszczeński

KARLINO
Nr działki:
Powierzchnia:
Cena netto za m2:

626/8
180 ha
od 50 zł
www.karlino.pl

Klastry na Pomorzu Zachodnim
WSPÓLNE CELE, WSPÓLNE DZIAŁANIA

KLASTER

KLASTER CHEMICZNY ZIELONA CHEMIA
Rok utworzenia: 2007
Członkowie: 152 firmy i jednostki naukowe związane z branżą chemiczną i opakowaniową,
kierujące się ideą zrównoważonego rozwoju, tzw. zieloną chemią.

KLUCZOWY

www.zielonachemia.eu

KLASTER NATUREEF
Rok utworzenia: 2017
Członkowie: zrzesza obecnie 15 firm z branży opakowaniowej, chemicznej i produkcji żywności,
które wdrażają najnowsze technologie, realizują wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz dbają
o środowisko naturalne.
www.natureef.pl

ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER BUDOWLANY
Rok utworzenia: 2010
Członkowie: około 200 firm z branży budowlanej i okołobudowlanej.
www.budownictwo.izba.info

KLASTER eBIZNESU POMORZA ZACHODNIEGO
Rok utworzenia: 2016
Członkowie: zrzesza firmy branż e-commerce i logistycznej działające na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
www.klaster-ebiznesu.pl

KLASTER ICT POMORZE ZACHODNIE
Rok utworzenia: 2009
Członkowie: ponad 80 firm z różnych sektorów branży informatycznej – oprogramowanie,
multimedia, sieci komunikacyjne, aplikacje, outsourcing IT.
www.klaster.it

MEDIKLASTER – KLASTER MEDYCZNY SZCZECIN
Rok utworzenia: 2019
Członkowie: zrzesza 10 firm, które związane są z medycyną komercyjną (gabinety, kliniki,
praktyki lekarskie).
www.izba.info
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KLASTER METALOWY METALIKA
Rok utworzenia: 2011
Członkowie: 30 przedsiębiorstw z branży metalowej oraz branż komplementarnych
z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego.
www.polskieklastry.org

KLASTER MORSKI POMORZA ZACHODNIEGO
Rok utworzenia: 2011
Członkowie: ponad 40 firm z branży stoczniowej, offshore, przeładunków portowych
i morskiej oraz uczelnie wyższe i instytucje lokalne.
www.klastermorski.com

KLASTER PRZEMYSŁÓW KREATY WNYCH
Rok utworzenia: 2012
Członkowie: 60 przedsiębiorstw zajmujących się reklamą, multimediami, grafiką,
filmem, internetem, designem, sztuką, kulturą i branżami pokrewnymi.
www.izba.info

SZCZECINECKI KLASTER MEBLOWY
Rok utworzenia: 2015
Członkowie: ponad 20 firm z branży drzewno-meblarskiej, jednostek naukowych
i samorządowych.
www.furniturecluster.pl

ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER MORSKI
Rok utworzenia: 2008
Członkowie: ponad 90 firm z branży morskiej, żeglugowej, stoczniowej, portowej, offshore,
a także instytucje otoczenia biznesu, uczelnie i samorządy.
www.klastermorski.org

HORECA – KLASTER HOTELARSKI PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
Rok utworzenia: 2019
Członkowie: zrzesza obecnie 9 przedsiębiorstw z branży hotelarsko-restauracyjnej.
www.izba.info
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Nauka dla biznesu
Współpraca ośrodków naukowych ze środowiskiem biznesowym jest jednym z głównych motorów napędowych
postępu technologicznego. Gwarantuje przedsiębiorstwom rozwój i podnoszenie jakości towarów i usług w oparciu
o nowoczesne, unikatowe rozwiązania. Uczelnie wyższe Pomorza Zachodniego prowadzą szeroką działalność
badawczo-rozwojową i mogą pochwalić się przełomowymi wynikami, które są z powodzeniem wdrażane przez
partnerów biznesowych.

Współpracę biznesu i nauki wspiera również lokalny samorząd
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 przedsiębiorcy oraz naukowcy mogą otrzymać wsparcie
na działalność badawczo-rozwojową. Ponadto dla zacieśnienia współpracy obu środowisk organizowane są cykliczne
spotkania i giełdy kooperacyjne na terenie całego województwa, z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli uczelni.

53 mln euro – środki na B+R w RPO WZ
Centrum Eksploatacji
Obiektów Pływających

Laboratorium Ruchu
Kolejowego

Akademia Morska
w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński

Doposażenie
Środowiskowego
Laboratorium Miernictwa
Wydziału Inżynierii
Mechanicznej
i Mechatroniki

Centrum BadawczoWdrożeniowe Inżynierii
Powierzchni, Projektowania
i Symulacji Procesów oraz
Badań Wibroakustycznych
Politechnika Koszalińska

Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny

29,5 mln 19,2 mln
całkowity koszt

dofinansowanie

7,4 mln

4,8 mln

5,6 mln

4,5 mln

3,3 mln

2,2 mln

całkowity koszt

dofinansowanie

całkowity koszt

dofinansowanie

całkowity koszt

dofinansowanie

DOFINANSOWANE PROJEKTY
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ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

7 800
studenci

880

wykładowcy

Uczelnia powstała w 2009 r. z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. Oferuje ponad
45 kierunków studiów z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz ekonomicznych. Posiada nowe laboratoria
i rozwiniętą infrastrukturę badawczą. Współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi, m.in. Hewlett-Packard,
Siemens, Unizeto (obecnie Asseco Data Systems S.A.), ERBUD, Grupa AZOTY, Faurecia. Przedstawiciele firm biorą
udział w tworzeniu programów kształcenia, wchodzą w skład rad programowych wydziałów. Jako pierwszy w Polsce
ZUT podpisał umowę z firmą Samsung w ramach projektu Samsung LABO, na prowadzenie specjalistycznych
kursów dokształcających dla studentów. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są na 10 wydziałach, a także
w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych i Centrum Dydaktyczno-Badawczym
Nanotechnologii. Wiele projektów realizowanych jest we współpracy z przedsiębiorstwami w formie konsorcjów.
Naukowców i przedsiębiorców aktywnie wspiera Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
www.zut.edu.pl
www.innowacje.zut.edu.pl

UNIWERSYTET
SZCZECIŃSKI

11 565
studenci

1 018

wykładowcy

Największa uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim. Zatrudnia ponad 1000 nauczycieli akademickich, a na 70 kierunkach kształci niemal 12 000 studentów. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą i specjalistyczną aparaturą, umożliwiającą
prowadzenie badań, analiz, diagnostyki, pomiarów, szkoleń, konsultingu. Projekty badawczo-rozwojowe realizowane
są na wydziałach oraz w ramach laboratoriów i centrów badawczych, m.in. eLBRUS specjalizującego się w badaniach
z zakresu wielu gałęzi fizyki. Obejmują one m.in. rozwój nowych alternatywnych źródeł energii czy poszukiwania
rozwiązań dla utylizacji odpadów promieniotwórczych. W laboratoriach eLBRUS prowadzone są również badania
z zakresu nanotechnologii, fizyki polimerów i biopolimerów. Z kolei Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych
Człowieka to jedna z najnowocześniej wyposażonych jednostek, prowadzących badania naukowe z zakresu kultury
fizycznej, sportu i medycyny sportowej. W jego skład wchodzą cztery laboratoria: genetyki, biochemii, fizjologii i kinezjologii.
www.usz.edu.pl
elbrus.usz.edu.pl

AKADEMIA MORSKA
W SZCZECINIE

2 510
studenci

251

wykładowcy

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej. Na trzech wydziałach kształci wykwalifikowaną kadrę oficerską: nawigatorów i mechaników
oraz pracowników służb armatorskich i portowych. Akademia Morska w Szczecinie aktywnie działa na styku nauki
i biznesu. By jak najbardziej usprawnić te relacje, powołała do życia Centrum Transferu Technologii Morskich (CTTM),
odpowiedzialne m.in. za ochronę patentową technologii, a także spółkę Centrum Innowacji Akademii Morskiej Sp. z o.o.
(CIAM), która wdraża je do praktyki gospodarczej. Uczelnia angażuje się w projekty konsorcyjne, międzynarodowe,
także z innymi jednostkami naukowymi. Projekty naukowo-badawcze realizowane są w ramach programów
Horyzont 2020, Interreg oraz ERA-NET Transport. Obecnie trwają m.in. badania z zakresu bezpieczeństwa morskiego,
LNG, zrównoważonego transportu czy elektromobilności. AM udziela licencji na wynalazki. Na bazie jednego
naukowcy utworzyli spin-off Sup4Nav Sp. z o.o, a produkt NAVDEC z powodzeniem znajduje zastosowanie w praktyce
- ostatnio trafił na promy Polferries. Współpracuje też z wieloma firmami stoczniowymi, armatorami oraz sektorem TSL,
m.in. Stocznią Partner, Gryfia, Gdańska, Remship, Unity Line, PŻB, Polaris, Oldendorf f, BrightOne, Azoty Police, Mobica,
CSL Internationale Spedition, FOSFAN, Cargotec, DEEP B.V.
www.am.szczecin.pl
www.portalcttm.am.szczecin.pl
www.innoam.pl
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Nauka dla biznesu
POMORSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

4 500
studenci

732

wykładowcy

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie prowadzi 14 kierunków studiów, na których uczą się studenci z kraju
i zagranicy, także po angielsku. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 700 pracowników, aktywnie działających
na polu badawczo-rozwojowym. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (jego zespół pierwszy w świecie wykazał,
że skłonność do nowotworów jest dziedziczona w genach) oraz prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami
macierzystymi). Pierwszy z nich powołał spółkę, która zajmuje się komercjalizacją metod wykrywania, prewencji
i leczenia nowotworów. Współpracę naukowców i przedsiębiorców koordynuje Centrum Transferu Technologii PUM.
Jego zadaniem jest także promocja potencjału intelektualnego Uniwersytetu i zapewnienie korzystnych warunków
do transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu. Badania prowadzone przez naukowców PUM wykorzystywane
są w rozmaitych branżach, nie tylko medycznej, ale także kosmetycznej czy farmaceutycznej. Obecnie we współpracy
z partnerami naukowcy realizują między innymi projekt, którego celem jest opracowanie systemu wykrywającego
we wczesnej fazie migotanie przedsionków.
www.pum.edu.pl

POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA

4 500
studenci

411

wykładowcy

Uczelnia kształci studentów na 25 kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Blisko współpracuje również ze światem biznesu. Do jej partnerów należą amerykański koncern Haas,
Energa Operator, Satel, Plasmet czy Nuvarro. Owocem współpracy z pierwszą z firm jest uruchomienie Centrum
Edukacji Technicznej Haas, czyli nowoczesnej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie. Dzięki kooperacji
z firmą Kronospan w 2016 roku uczelnia utworzyła zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, który
kształci m.in. na unikalnym kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Naukowcy Politechniki działają
również w ramach konsorcjów badawczo-rozwojowych z udziałem innych jednostek naukowych oraz przedstawicieli
przemysłu, takich jak KGHM Polska Miedź, Kompania Węglowa, elektrownie, Alstom Power czy Siemens. Laboratoria
na poszczególnych wydziałach oferują badania dla przemysłu i gospodarki, takie jak badanie materiałów budowlanych w Laboratorium Techniki Budowlanej czy badania diagnostyczne pojazdów na Wydziale Mechanicznym.
www.tu.koszalin.pl

ZACHODNIOPOMORSKA
SZKOŁA BIZNESU

1 152
studenci

185

wykładowcy

Jedna z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu
Zachodnim. Przygotowuje profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Działalność badawczorozwojowa szkoły ukierunkowana jest na wspieranie gospodarki regionu. Centrum Rozwoju Biznesu, założone z inicjatywy
British Know How Found for Poland i brytyjskiego konsorcjum International Resource Development, rozwija usługi
szkoleniowe i doradcze na rzecz środowiska biznesowego na Pomorzu Zachodnim. Główne obszary aktywności
to m.in. badania koniunkturalne, w tym tworzenie narzędzi do obserwacji koniunktury gospodarczej regionu, badania
kondycji firm i gospodarstw domowych, badania firm start-up, analizy nowoczesnych modeli biznesowych, badania
i symulacje rynku pracy, projekty wspierające współpracę nauki z biznesem, badania rozwojowe metod kształcenia
dorosłych, szczególnie z wykorzystaniem e- i m-learningu.
www.zpsb.pl
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Specjalna Strefa Włączenia
Specjalna Strefa Włączenia na Pomorzu Zachodnim
Obejmuje obszary o niższym potencjale gospodarczym, obecnie 66 gmin w centralnej i wschodniej części
województwa. W celu aktywizacji gospodarczej i społecznej tych rejonów, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, powstało narzędzie wspierające firmy z sektora MŚP, które nakierowane jest przede wszystkim na tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy i podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość
dofinansowania inwestycji

10 mln zł
Maksymalny poziom
dofinansowania inwestycji

45%
55%

dla średnich przedsiębiorstw

Specjalna Strefa Włączenia
gminy objęte SSW
gminy poza SSW

dla małych i mikroprzedsiębiorstw

(66)
(48)

PRZYKŁADY DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW
BUGLO
Place Zabaw z Koszalina
„Utworzenie nowego zakładu
produkcyjnego w obszarze
Specjalnej Strefy Włączenia”

koszt całkowity:
wsparcie:
miejsca pracy:

5,5 mln zł
2 mln zł
10

LARK LEISURE HOMES
Fabryka Domów Mobilnych
i Szkieletowych z Darłowa
„Produkcja innowacyjnych
na skalę światową domów
mobilnych i szkieletowych”

koszt całkowity:
wsparcie:
miejsca pracy:

6,5 mln zł
3 mln zł
55

BBC sp. z o.o.
z Mirosławca
„Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego
zaawansowanych
technologicznie wyrobów
stalowych”
koszt całkowity:
wsparcie:
miejsca pracy:

20,6 mln zł
9,2 mln zł
51
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Region pełen atrakcji
TUTAJ NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIĆ

AKTY WNY WYPOCZYNEK
·
·
·
·
·
·

Żeglarskie El Dorado na jeziorach Dąbie, Miedwie i Zalewie Szczecińskim
Idealne warunki do kitesurfingu
Spływy kajakowe z nurtem i pod prąd Odrą, Drawą czy Piławą
Na dwóch kółkach przez lasy i łąki Pojezierza Drawskiego
Białe szaleństwo na Szczecińskiej Gubałówce
Cztery malownicze pola golfowe

KULTURA I SZTUKA
· Najlepsza muzyka i architektura w Filharmonii Szczecińskiej
· Odwiedź „najlepszy budynek świata 2016”
– Centrum Dialogu Przełomy
· Oko w oko ze Słowianami i Wikingami na wyspie Wolin
· Duchowa podróż po zabytkach Szlaku Cysterskiego
· Najstarsze kino świata z filmowymi nowościami
– Pionier w Szczecinie

1 553
tyle godzin rocznie
w Szczecinie świeci
słońce

ROZRY WKA

RELAKS

· Muzyka z całego świata na Szczecin Music Fest
· Taneczne szaleństwo – Sunrise Festival w Kołobrzegu
· Feeria barw na niebie podczas Festiwalu Sztucznych
Ogni Pyromagic
· Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach
· The Tall Ships' Races
· Tętniące życiem bary i kluby w centrum Szczecina

· Dla podreperowania zdrowia uzdrowiska w Świnoujściu
i Połczynie Zdroju
· Najlepsze ośrodki SPA w Kołobrzegu
· Nieskażone lasy i plaże Wolińskiego Parku Narodowego

Centrum Inicjatyw Gospodarczych
JESTEŚMY DLA CIEBIE
Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego (CIG)
jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).
Oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc przedsiębiorcom na każdym etapie
procesu inwestycyjnego, a także wspiera firmy przy planowaniu działań
eksportowych.

ZAPEWNIAMY

Obsługę inwestorów polskich i zagranicznych
Informacje na temat terenów inwestycyjnych,
warunków podjęcia działalności, przepisów,
ulg i możliwości wsparcia finansowego
Szkolenia dla firm
Udział w misjach gospodarczych, targach,
wizytach studyjnych
Spotkania b2b
Bazy danych kontrahentów
Koordynację inteligentnych specjalizacji
regionu
Wsparcie inicjatyw start-up'owych
Wsparcie współpracy ze szkołami wyższymi
Wzmocnienie współpracy nauki z biznesem

KONTAKT
Centrum Inicjatyw Gospodarczych
Centrum Biurowe Maris
pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin
tel. +48 91 432 96 96
e-mail: cig@wzp.pl; eksport@wzp.pl
www.cig.wzp.pl
Pomorze Zachodnie otwarte na biznes

Invest in West Pomerania

