
LP. Kryterium
Minimalna wartość inwestycji, przedsiębiorstwa

duże średnie małe Mikro

1 stopa bezrobocia w powiecie jest równa albo 
niższa od 60% przeciętnej 100 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł

2
stopa bezrobocia w powiecie jest równa albo 
niższa od 60% przeciętnej stopy bezrobocia 
w kraju

80 000 000,00 zł 16 000 000,00 zł   4 000 000,00 zł 1 600 000,00 zł

3
stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od 
przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie 
wyższa niż 130% średniej krajowej

60 000 000,00 zł 12 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 1 200 000,00 zł

4
stopa bezrobocia w powiecie  jest wyższa od 130% 
przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie 
wyższa  niż 160%

40 000 000,00 zł 8 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 800 000,00 zł

5
stopa bezrobocia jest wyższa od 160% przeciętnej 
stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa  
niż 200%

20 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 400 000,00 zł

6
którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200% 
przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie 
wyższa  niż 250%

15 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 750 000,00 zł 300 000,00 zł

7
stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od 250% 
przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, w mieście 
średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze

10 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 500 000,00 zł 200 000,00 zł

Poniżej prezentujemy kryteria udzielenia pomocy dla sektora przemysłowego:
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Kryteria Ilościowe [1]
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Kryteria jakościowe dla sektora przemysłowego [2]
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Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita 
Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną obejmujące inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategi-
cznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:
1) sektor żywności wysokiej jakości (PKWiU: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.06, 11.07, 17.21, 
20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20.2);
2) sektor środków transportu (PKWiU: 13.96, 20.16.5, 20.17, 22.11, 22.19.4, 24.10.3, 24.10.4, 24.10.5, 24.42, 25.5, 25.61, 
29.1, 29.2, 29.3, 30.1, 30.2, 33.15, 33.17);
3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (PKWiU: 20.11, 20.13.23, 20.13.5, 20.13.64, 23.43, 
24.41, 24.45, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.51, 26.70.23, 26.70.24, 27.11, 27.12, 27.20.2, 27.31, 27.32, 27.4, 27.9);
4) sektor lotniczo-kosmiczny (PKWiU: 24.10.12, 30.3, 33.16);
5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych (PKWiU: 17.22, 20.42, 20.53, 21.1, 21.2, 26.6, 30.92, 
32.5);
6) sektor maszynowy (PKWiU: 25.73.5, 28.11, 28.12, 28.13, 28.21, 28.22.18, 28.25, 28.29.43, 28.3, 28.4, 28.9, 33.12.2, 
33.2);
7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw (PKWiU: 20.16.4, 38.21.5, 38.3);
8) sektor ekobudownictwa (PKWiU: 31.0, 27.5, 16.21, 16.22, 16.23.11, 17.24, 20.3, 20.52, 22.23.14, 23.11, 23.12, 23.31, 
23.42);
9) sektor usług specjalistycznych (PKWiU: 62.03, 63.11.11, 70.22.1, 71.1, 72, 74.1);
10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych (PKWiU: 58.21, 62.01, 62.02.2)
oraz z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji.

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Intensywność sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozumiana jako udział przychodów z tej sprzedaży 
w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstwa, jest równa co najmniej prze-
ciętnej intensywności takiej sprzedaży przedsiębiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej za rok kalendarzowy, 
ustalanej na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego “Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”.

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki.

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie:
1) 1% kosztów przedsiębiorcy w danym roku podatkowym stanowią koszty:
a) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych lub w art. 4a pkt 26 ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych lub
b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, 
w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług,
lub
2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe odpowiednio w rozumieniu 
art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 28 ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych pracowników.

Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
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Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwe-
stycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% pracowników:
1) posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świad-
ectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz
2) na podstawie umowy o pracę.

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem 
Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego po-
siadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej 
Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Zlokalizowanie inwestycji:
1) w mieście, o którym mowa w tabeli nr 3, lub gminach graniczących z tymi miastami albo
2) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% 
przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub 
sejmiku województwa.

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obej-
mujące:
1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub
2) dofinansowanie kosztów kształcenia, lub
3) współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub 
uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub
4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności 
poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub
5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub
6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub
7) kształcenie dualne, lub
8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia finansowane lub 
współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych wymagane przepisami prawa;
2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświat-
owej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.
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a) w przypadku nowej inwestycji z zakresu następujących usług:

• Związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych w klasie 58.29 PKWiU, z wyłączeniem usług licencyjnych związ-
anych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5 PKWiU,

• Związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, określonych w dziale 62 PKWiU, z wyłączeni-
em oryginałów oprogramowania komputerowego określonych w kategorii 62.01.2 PKWiU,

• Przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałych usług związanych z zapewnieniem infrastruktury 
dla technologii informatycznych i komputerowych, określonych w kategorii 63.11.1 PKWiU,

• W zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1 PKWiU,
rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2 PKWiU,

• W zakresie firm centralnych (head offices) i doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70 PKWiU,

• Architektonicznych i inżynierskich oraz w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71

• PKWiU,

• W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, określonych w dziale 72 PKWiU,

• W zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1 PKWiU,

• Doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13 PKWiU,

• Centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2 PKWiU lub

• Naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU

• Zwanych dalej „nowoczesnymi usługami dla biznesu”,

b) działalności badawczo-rozwojowej

Ponadto, koszty kwalifikowane nowej inwestycji duży przedsiębiorca może obniżyć o 95%:[3]

[1] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na 
realizację nowych inwestycji, § 4
[2] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na 
realizację nowych inwestycji, Załącznik nr 1
[3] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na 
realizację nowych inwestycji, § 4
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