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LIST INTENCYJNY
DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI
ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
NA TERENIE ŁSSE
Data:
List należy skierować do:
Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
ul. Tymienieckiego 22/24, 90 349 Łódź;
faks: 42 676-27-55; email: info@sse.lodz.pl

1. Wnioskodawca:








Nazwa przedsiębiorstwa:
Dane rejestrowe, w tym dane adresowe:
Osoby upoważnione ze strony firmy do kontaktu w sprawie projektu
inwestycyjnego opisanego w liście intencyjnym z podaniem danych
teleadresowych:
Branża/sektor, rys historyczny – krótki opis obecnej działalności, orientacyjna
wielkość obrotów.
Firma duża/średnia/mała1.
Informacja czy Wnioskodawca należy do grupy kapitałowej? Jeśli tak, to jakiej
i jaki jest jej obszar działania. Czy Wnioskodawca lub pomioty z grupy
posiadają już ważne zezwolenia na działalność w jakiejkolwiek SSE w Polsce?
W jakiej lokalizacji2? Jeśli ma ważne zezwolenie, to czy pobrał pomoc
publiczną? Jeśli Spółka utraciła zezwolenie na skutek jego cofnięcia, należy
wskazać, czy skorzystała z pomocy publicznej, a jeśli tak, to czy pomoc została
zwrócona.

2. Projekt inwestycyjny:


Opis planowanego przedsięwzięcia:
1. Na czym polegać będzie nowa inwestycja3? Należy wskazać rodzaj nowej
inwestycji:

1

W rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014).
2
Nową inwestycję rozpoczętą przez tego samego przedsiębiorcę lub innego przedsiębiorcę należącego do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 44ustawy z dn. 29.09.1994r o rachunkowości (Dz.U.
z 2013r poz. 330 z późn.zm) w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym
samym podregionie (NTS3), uznaje się za część tej inwestycji.
3
Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji
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utworzenie nowego zakładu;
rozbudowa i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu;
dywersyfikacja produkcji zakładu przez wprowadzenie nowych
produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (w przypadku
pomocy regionalnej na dywersyfikację produkcji istniejącego
przedsiębiorstwa koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny
przekraczać co najmniej 200% wartość księgową ponownie
wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym
poprzedzającym rozpoczęcie dywersyfikacji (par. 6 ust. 10
Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie pomocy
publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. z 2015 r poz. 465));
zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego
zakładu (w przypadku pomocy regionalnej na zasadniczą zmianę
dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego
przedsiębiorstwa koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny
przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością
podlegającą zmianie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed dniem
złożenia wniosku o pomoc (par. 6 ust. 9 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
(tekst jedn. z 2015 r poz. 465),
nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub
zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił (par. 3 ust. 4
Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie pomocy
publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. z 2015 r. poz. 465)), o ile
nabywca nie jest powiązany ze zbywcą;.

2. Czy inwestycja jest zgodna z Planem Rozwoju Strefy?4 (krótkie
uzasadnienie).
3. Co będzie wytwarzane na terenie strefy/ jakie usługi będą świadczone?
Należy dokładnie opisać rodzaje działalności, które mają być
prowadzone na terenie strefy, w tym podać kody klasyfikacji wyrobów i
usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz zgodnie
z par 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie
przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej
całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również
nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, albo
zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa, o ile nabywca nie jest powiązany ze zbywcą (par. 3 ust. 4
Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.12.2008r w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (tekst jedn. z
2015 r. poz. 465) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014).
4
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 452)
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pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 465),


Deklarowana minimalna wartość inwestycji – suma kosztów kwalifikowanych
(będzie musiała być potwierdzona w ofercie składanej do ŁSSE na
przetarg/rokowania), należy podać główne pozycje kosztów kwalifikowanych
inwestycji (zgodnie z definicją ww. kosztów w par. 6 ust. 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 465), przy czym koszty kwalifikowane projektu
inwestycyjnego nie zawierają kosztów szeroko rozumianych instalacji
energetycznych oraz infrastruktury służącej do wytwarzania i dystrybucji
energii.



Deklarowana liczba nowych miejsc pracy5, które zostaną utworzone
w związku z nową inwestycją (liczba będzie musiała być potwierdzona
w ofercie składanej do ŁSSE na przetarg/rokowania). W przypadku
istniejącego zakładu pracy należy również podać średnioroczny poziom
zatrudnienia z ostatnich 12 m-cy. Spółka niezależnie od utworzenia nowych
miejsc pracy będzie zobowiązana także do utrzymania istniejących etatów na
terenie strefy.
Informacja o planowanym sposobie finansowania inwestycji i źródłach
finansowania przedsięwzięcia (udział % środków własnych, pożyczka, kredyt
bankowy, etc.)
Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji (rozumiany jako przewidywany
termin wystawienia pierwszej faktury sprzedażowej) i zakończenia inwestycji
(po którym to terminie nakłady inwestycyjne nie będą zaliczane do nakładów
kwalifikowanych, uprawniających do skorzystania z pomocy publicznej).






Informacja nt. innowacyjności projektu (produktowa lub technologiczna).



Jeżeli teren przeznaczony pod inwestycję został włączony do ŁSSE
po 1 stycznia 2009 roku, prosimy o wskazanie co najmniej jednego kryterium
wymienionego w Koncepcji Rozwoju SSE opracowanej przez Ministerstwo
Gospodarki, spełnienie którego umożliwia udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE (dokument dostępny
w ŁSSE):
a) kryterium innowacyjności,
b) kryterium sektorów priorytetowych,
c) kryterium wspierania rozwoju klastrów, parków przemysłowych
i technologicznych,
d) kryterium stopnia uprzemysłowienia,
e) kryterium stopy bezrobocia

5

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu
uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od
zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP
– 3 lat od ich utworzenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy w okresie roku wraz z pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu
pracy
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3. Informacja, czy przedsiębiorca w ciągu ostatnich 2 lat zakończył lub zamierza
zakończyć w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem taką samą
lub podobną działalność gospodarczą w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
4. W przypadku dużego przedsiębiorcy - krótkie uzasadnienie ubiegania się o pomoc
publiczną i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
ŁSSE.
Na etapie przetargu/rokowań przeprowadzonych przez ŁSSE SA przedsiębiorca
przedstawi stosowną analizę projektu inwestycyjnego i wykaże niezbędność udzielenia
pomocy. Informacje zawarte w treści dokumentu mają umożliwić ocenę Komisji ds.
Przetargów/Rokowań, czy w przypadku realizacji projektu inwestycyjnego w oparciu
o zezwolenie na działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
nastąpi spełnienie jednego lub więcej kryteriów dotyczących efektu zachęty określonych
w Rozporządzeniu Komisji UE6,
Analiza powinna uwzględniać porównanie scenariusza realizacji inwestycji z pomocą
publiczną w ŁSSE i scenariusza realizacji inwestycji bez tej pomocy na tym samym
obszarze, przy uwzględnieniu okoliczności, że pomoc może zostać udzielona, gdy
przedsiębiorca wykaże, że:
a) bez tej pomocy inwestycja nie mogłaby być przeprowadzona na danym obszarze
lub
b) bez tej pomocy inwestycja nie przyniosłaby beneficjentowi korzyści przez niego
oczekiwanych lub możliwych do osiągnięcia na innym niż ŁSSE obszarze/ w alternatywnej
lokalizacji – w tym przypadku analiza powinna zawierać także porównanie scenariusza
inwestycji w ŁSSE bez pomocy ze scenariuszem inwestycji w alternatywnej lokalizacji.
5. Teren inwestycji:



podstrefa …., nr kompleksu.
powierzchnia terenu, nr działek i aktualne nr KW.

6. Czy w planach inwestycyjnych i polityce kadrowej przewidujecie Państwo współpracę
z placówką kształcenia zawodowego lub/i uczelnią wyższą? Jeśli tak, to jakimi
profilami zawodowymi bylibyście Państwo zainteresowani? Czy wyrażacie Państwo
zgodę na pomoc Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w nawiązaniu
wspomnianej współpracy? Prosimy o podanie osoby do kontaktu w tym zakresie
z Państwa strony.
7. Informacja nt. tego, czy inwestycja wpisuje się w funkcjonujący w regionie lub
tworzący się klaster przemysłowy albo usługowy? Czy jesteście Państwo chętni do
nawiązania współpracy sieciowej w ramach klastra/ów w celu zwiększenia swojej
konkurencyjności? Każdorazowa inicjatywa klastrowa byłaby przedmiotem
wcześniejszej dyskusji i Państwa decyzji. Jeśli wyrażacie Państwo zgodę i chęć do
takiej współpracy, prosimy o podanie osoby do kontaktu w tej sprawie

6

Zgodnie z art. art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014).

4

8. Czy przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazanie kontaktu do firm zrzeszonych
w Programie Partner ŁSSE? Jeśli tak, proszę wskazać osobę do kontaktu.

ZAŁĄCZNIKI:
 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem ŁSSE, z zasadami dotyczącymi
partycypacji inwestorów w kosztach administrowania strefą ponoszonych przez
zarządzającego strefą7 oraz opłatą związaną z wykupieniem Specyfikacji Istotnych
Warunków Przetargu/ Rokowań8.

7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 452) oraz uchwała Zarządu ŁSSE SA
8
Uchwała Zarządu ŁSSE SA
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