Zaufali nam:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna udziela
wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT
dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, na okres od 10 do 15 lat w zależności
od lokalizacji inwestycji.

Technikum Automatyki i Robotyki to prestiżowa i nowoczesna oferta
kształcenia zawodowego, odpowiadająca na potrzeby pracodawców.
Naszą misją jest przygotowanie najlepiej skrojonej oferty edukacyjnej dla nowoczesnej
i innowacyjnej polskiej gospodarki. Naszym celem jest stworzenie uczniom i słuchaczom
warunków do rozwoju zawodowego, a także zbudowanie pozytywnego wizerunku
szkolnictwa zawodowego.
Stworzenie Technikum spowodowało powstanie zawodu przyszłości - technika automatyki
i robotyki. Uczniowie dzięki nowoczesnemu systemowi kształcenia uzyskają kompetencje
pożądane przez firmy inwestujące w Przemysł 4.0. Oferujemy modułowy i dualny system
kształcenia oparty na wiedzy naukowców oraz doświadczeniu inwestorów krajowych
i zagranicznych działających w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

Szkołą zarządza powołana przez ŁSSE spółka, w której udziałowcami są:

LUB
nowej inwestycji

nowych miejsc pracy

Partnerem naukowym i merytorycznym placówki jest Politechnika Łódzka.

5 kroków do uzyskania wsparcia
wspieranie nowych inwestycji - obszar
właściwości Łódzkiej specjalnej
strefy ekonomicznej
Stolica Polski, siedziba władz wojewódzkich
oraz siedziba władz powiatu grodzkiego
Siedziby władz wojewódzkich oraz siedziby
władz powiatów grodzkich i ziemskich
Siedziby władz powiatów grodzkich i ziemskich

Proces składania wniosku jest krótki i płynny.
Decyzja o wsparciu może być wydana
już miesiąc po złożeniu wniosku.

Spotkanie informacyjne w ŁSSE

Konsultacje i przygotowanie dokumentów

Złożenie wniosku

Siedziby władz powiatów ziemskich
Autostrady
Drogi ekspresowe

Weryfikacja i ocena wniosku

Drogi krajowe oraz inne
Lotniska
Terminale kontenerowe

Decyzja

Nagroda za innowacje

Najlepsza Strefa Ekonomiczna
dla MŚP w Europie

4. Strefa Ekonomiczna na świecie

Rodzaje działalności wspierane w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej

PRODUKCJA

BPO/SSC/IT

B+R

Jakie są warunki otrzymania pomocy publicznej?
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.
Inwestycja nie może być rozpoczęta przed złożeniem wniosku o wsparcie.
Inwestycja i utworzone w związku z nią miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP).
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Pomoc publiczna jest o 10 punktów
procentowych wyższa dla średnich firm
i o 20 punktów procentowych
wyższa dla małych i mikro firm.

kompleksowa obsługa inwestora
•
profesjonalny zespół doradców
•
opieka poinwestycyjna
•
atrakcyjne tereny inwestycyjne
w Centralnej Polsce

szeroki pakiet usług dodatkowych dla przedsiębiorców
(szkolenia i konferencje, networking)

•

•

powierzchnie produkcyjno-magazynowe pod wynajem

współpraca z instytucjami
otoczenia biznesu

•

•

obszerna baza danych
dot. terenów inwestycyjnych

Strefa Partnera
(rzetelne firmy wspierające
przedsiębiorców na każdym
etapie inwestycji)

strategiczne położenie w centrum Polski
•

wysoki poziom pomocy publicznej
do 55% kosztów kwalifikowanych
•
preferencyjne warunki dla MŚP,
które stanowią połowę wszystkich
firm skupionych w ŁSSE

bardzo dobra dostępność komunikacyjna
wykwalifikowana kadra
pracownicza

•
dwa międzynarodowe lotniska (Warszawa, Łódź)

•

•

potencjał demograficzny
– 6,4 mln mieszkańców

kolejowe połączenie cargo z Chinami

•

skrzyżowanie europejskich
szlaków transportowych
Wschód-Zachód i Północ-Południe

współpraca z placówkami
edukacyjnymi i uczelniami

•

Startup Spark 2.0
Startup Spark to program akceleracyjny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej łączący
potencjał startupów z zasobami, infrastrukturą i doświadczeniem dojrzałego biznesu.
Startup Spark 2.0 to druga edycja programu tworzona we współpracy z 12 Partnerami:
międzynarodowymi korporacjami, tj. Airbus Poland, Ericsson, PwC, Procter&Gamble,
Robert Bosch, Siemens oraz lokalnymi firmami rozwijającymi globalnie polską myśl
technologiczną: Bluerank, Ceramika Paradyż, Indigo Nails, Grupa Pietrucha,
Mosty Łódź i WDX.
Spark 2.0 to również szereg ścieżek post-akceleracyjnych dla wybranych startupów
(z wykorzystaniem potencjału ponad 250 inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej), a także pre-akceleracja dla zespołów biznesowych i technologicznych.
Startup Spark 2.0 w liczbach:
•

4 rundy akceleracji,

•

12 partnerów biznesowych, którzy oferują wybranym startupom dostęp do swojej
infrastruktury i zasobów,

•

do 160 000 PLN dofinansowania na rozwój produktu lub usługi.

Strefa RozwoYou
Strefa RozwoYou to projekt realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
•

wsparcie skierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego;

•

do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe znajdujące się w Bazie
Usług Rozwojowych;

•

środki w formie bonów rozwojowych, które przedsiębiorcy mogą przeznaczyć
na szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo oraz studia podyplomowe;

•

Podmiotowy System Finansowy dający przedsiębiorcy możliwość samodzielnego
decydowania o rodzaju i terminie realizowanej usługi rozwojowej, a także o wyborze
firmy szkoleniowej;

•

wsparcie na każdym etapie udziału w projekcie.

