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Nowa mapa pomocy
publicznej
Od 1 lipca 2014 roku zmieniają się regulacje prawne
dotyczące Mapy Pomocy Publicznej w Unii
Europejskiej na lata 2014-2020. Inwestorzy
zainteresowani otrzymaniem zezwolenia na
dotychczasowych warunkach nie powinni zwlekać.
Zgodnie z przewidywaną nową Mapą Pomocy Publicznej
na lata 2014-2020 wysokość pomocy publicznej zostanie
średnio zmniejszona o 15 punktów procentowych.
Najwyższą, dostępną w Województwie Łódzkim pomoc
publiczną, w wysokości 55% otrzyma inwestor mały, dla
sektora średnich przedsiębiorstw dostępna będzie pomoc
w wysokości 45%, inwestor duży otrzyma 35% pomoc
publiczną.
W Wielkopolsce mali inwestorzy będą mogli liczyć na
pomoc publiczną w wysokości 45% wartości inwestycji,
sektor przedsiębiorstw średnich otrzyma 35%, natomiast
duży przedsiębiorca uzyska pomoc w wysokości 25%.
W Mazowieckim poziom pomocy publicznej waha się od
20-35%. Dla małych i średnic przedsiębiorstw pomoc
podwyższa się odpowiednio o 20 i 10 punktów
procentowych.

Nowe regulacje wejdą w życie za niespełna dwa
miesiące. Aby uzyskać więcej informacji na temat
możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku
dochodowego w większej wysokości (nawet do 70%),
prosimy o kontakt z Departamentem Pozyskiwania
Inwestorów.
Agnieszka Sobieszek - Dyrektor
agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl
42 275 50 52

Regionalne Biuro Województwa
Łódzkiego i Miasta Łódź
w Chengdu w ChRL
1 kwietnia 2014 roku zostało otwarte oficjalne
przedstawicielstwo miasta i regionu w Chinach.
Biuro oferuje przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie
przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie
Chin. Pracownicy biura pomagają m.in. przy
wprowadzeniu produktu na chiński rynek, poszukiwaniu
kontrahentów, organizacji targów, eventów, spotkań B2B.
Zajmują się także pomocą merytoryczną i doradztwem.
Więcej informacji na www.lodzkie.pl/biznes
Osoba kontaktowa: Agata Sarzała, tel. 42 291 97 58,
agata.sarzala@lodzkie.pl
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Nowe zezwolenia w ŁSSE
Digital One BPO, Epicom, Logiq Rożko oraz OrganikaCar otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Digital One BPO Sp. z o.o. będzie realizowała projekty
polegające m.in. na tworzeniu stron internetowych,
e-sklepów, aplikacji internetowych i mobilnych, a także
innych rozwiązań IT. Drugim obszarem działalności będzie
utrzymanie stworzonych rozwiązań oraz ich rozwój
w czasie.
Spółka zadeklarowała wydatki inwestycyjne
w wysokości co najmniej 1,5 mln zł do 31 marca 2019 roku
oraz zatrudnić przynajmniej 15 pracowników do 31 marca
2016 r. Spółka będzie także nowym najemcą powierzchni
biurowych w fabryce Grohmana przy ul. Tymienieckiego
22/24.
Z kolei w Podstrefie Kleszczów zainwestuje Epicom
Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność w zakresie
dystrybucji produktów higienicznych świadczonych na
rzecz dużych sieci handlowych z branży FMCG. Epicom
poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej
16,5 mln zł oraz zatrudni przynajmniej 30 pracowników (do
końca 2016 roku).

Logiq Rożko Spółka Jawna jest firmą celową, utworzoną
dla realizacji inwestycji planowanej w Podstrefie Koluszki
Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, polegającej na
wybudowaniu Centrum Dystrybucyjnego. Spółka
świadczyć będzie usługi outsourcingowe w zakresie
dystrybucji wyrobów wyposażenia łazienek, m.in.: usługi
logistyczne w zakresie dostaw, konfekcjonowania
wyrobów, etykietowania i organizacji transportu
docelowego. Logiq Rożko poniesie wydatki inwestycyjne
w wysokości co najmniej 18 mln zł i zatrudni przynajmniej
30 pracowników (do końca 2015 roku).
Organika-CAR S.A., Spółka z Grupy Kapitałowej
ORGANIKA S.A., która działa na rynku eksploatacyjnych
płynów samochodowych oraz chemii gospodarczej,
zadeklarowała wydatki inwestycyjne w wysokości co
najmniej 20 mln zł (do końca 2016 r.) oraz zwiększyć
dotychczasowe zatrudnienie o co najmniej 30 nowych
pracowników (do końca 2016 r.).
-Przez 17 lat istnienia łódzkiej strefy wydaliśmy 241
zezwoleń, a nasi inwestorzy zrealizowali inwestycje
o łącznej wartości ponad 10,8 mld zł, dzięki którym
powstało prawie 29 tysięcy miejsc pracy – podsumowuje
Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE.
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Misja przedstawicieli klastra Logistics
in Wallonia z Belgii w ŁSSE
W dniach 23-24 kwietnia br. Łódzką Specjalną Strefę
Ekonomiczną odwiedzili przedstawiciele jednego
z największych w Europie klastrów Logistics in
Wallonia (Belgia) - Klastra Konkurencyjności
Transportu, Logistyki dla Walonii. Jego celem jest
rozwijanie działalności transportowej i logistycznej
w Walonii poprzez wspieranie nowych projektów, jak
również działalność promocyjna oraz doradcza.
Klaster działa w ścisłej współpracy z AWEX (Agence
wallonne a l’exportation et aux Investissement etrangers –
Walońska Agencja Inwestycji Zagranicznych). AWEX
podlega Dyrekcji Stosunków Międzynarodowych
Ministerstwa Regionu Walonii oraz Komisariatowi
Generalnemu ds. Stosunków Międzynarodowych
Wspólnoty Francuskiej. Powstała 1 kwietnia 2004 roku
w wyniku połączenia Walońskiej Agencji Eksportu oraz
Urzędu dla Inwestorów Zagranicznych. AWEX posiada
globalną sieć ponad 100 attaché gospodarczych
i handlowych, obejmującą sto dwadzieścia rynków
i organizacji międzynarodowych (m. in. w Polsce).
Klaster Logistics in Wallonia zrzesza ponad 240 członków

z różnych sektorów: przemysłu, dostawców usług
logistycznych, zarządców infrastruktury, jak również
organizacje i instytucje odpowiedzialne za badania
i szkolenia. Umiejscowiony jest w mieście Liège – tuż
obok 7-ego co do wielkości lotniska cargo w Europie.
Przedstawiciele Klastra uczestniczą w misjach
i wydarzeniach na całym świecie promując własne
osiągnięcia oraz poszukując możliwości ekspansji na
rynki zagraniczne zrzeszonych w Klastrze firm.
Logistics in Wallonia prowadzi trzy uzupełniające się
podstawowe misje: innowacyjność, networking, oraz
promocję.
Misja klastra Logistics in Wallonia odwiedziła wybrane
firmy logistyczne w Regionie Łódzkim i zbadała potencjał
inwestycyjny zarówno w ŁSSE, jak i w całym
województwie, a także obejrzała centralny region Polski
z lotu ptaka. Nawiązanie kontaktów może zaowocować
nowymi inwestycjami oraz relacjami biznesowymi firm już
tu działających.
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Regionalna Konferencja
Podatkowa

I Ogólnopolska Konferencja
„Tereny Inwestycyjne w Polsce”

9 kwietnia 2014r. Amerykańska Izba Handlowa
w Polsce (AmCham Polska), we współpracy z innymi
amerykańskimi izbami handlowymi z Europy
Środkowej i Wschodniej, zorganizowała
IX Regionalną Konferencję Podatkową.

Wydarzenie odbyło się 8 kwietnia w siedzibie Business
Centre Club (Pałac Lubomirskich) przy Placu Żelaznej
Bramy 10 w Warszawie. Organizatorem konferencji był
portal internetowy www.terenyinwestcyjne.info

Partnerem merytorycznym wydarzenia była między innymi
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Impreza odbyła
się w hotelu Westin w Warszawie i dyskusja skupiła się na
wpływie dziesięciu lat członkostwa w UE na systemy
opodatkowania w Regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. Konferencja zgromadziła ekspertów
z dziedziny podatków, przedstawicieli firm i rządów
krajowych, z zamiarem analizy wyzwań, rozwiązań
i najlepszych praktyk w zakresie opodatkowania. Paneliści
zastanawiali się nad harmonizacją przepisów
podatkowych w UE, roli Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, atrakcyjnością systemów podatkowych,
a także tendencją do zaostrzenia przepisów podatkowych
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym
z panelistów był Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Podczas Konferencji omówione zostały aspekty
nabywania nieruchomości pod inwestycje komercyjne.
W czasie spotkania dyskutowano m.in. o finansowaniu
inwestycji, nabywaniu nieruchomości od instytucji
państwowych oraz o procesie nabywania i sprzedaży
gruntów przemysłowych. Poruszony został również temat
atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów
Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A., zaprezentował blisko 200 słuchaczom
prezentację pod tytułem „Atrakcyjność inwestycyjna
terenów poprzemysłowych na przykładzie Kompleksu
Centrum ŁSSE wraz z fabryką Grohmana w Łodzi".
Następnie wziął udział w panelu dyskusyjnym
„Atrakcyjność inwestycyjna terenów poprzemysłowych"
i wiele uwagi poświęcił projektom rewitalizacyjnym Łodzi
oraz ŁSSE.

IX Polish Outsourcing Forum
„German – Polish ICT
co-operation”
Celem Forum było zaprezentowanie polskiego
potencjału IT dla rynków niemieckojęzycznych oraz
zrozumienie oczekiwań firm niemieckich względem
polskich partnerów biznesowych.
Podczas wydarzenia prezentowano potencjalne obszary
współpracy ze strony firm działających już w Polsce
(np. Infosys) czy też klastrów (ICT Polska Centralna
Klaster). Dyskutowano również na temat potrzeb
niemieckiego rynku IT i przykładowych lokalizacji w Polsce
jako miejsca dla rozwoju nearshoringu IT.
ŁSSE była reprezentowana przez Aleksandrę
Suszczewicz, p.o. z-cy dyrektora Departamentu
Pozyskiwania Inwestorów oraz Urszulę Woeltjen,
przedstawiciela ŁSSE na kraje niemieckojęzyczne.
W trakcie konferencji zaprezentowano ok. 80 firmom –
uczestnikom forum, atuty Łodzi i ŁSSE dla sektora IT.
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II Forum Producentów
Artykułów Gospodarstwa Domowego
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest
Partnerem II Forum Producentów Artykułów
Gospodarstwa Domowego, które odbędzie się w dniu
15 maja w Hotelu Rezydencja, Piekary Śląskie. Jest to
projekt zainicjowany w 2013 roku przez firmę Müller Die lila Logistik Polska.

narodowej. To, co przede wszystkim wyróżnia Forum
Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego
w ocenie ubiegłorocznych uczestników konferencji, to
ujęcie tematu z różnej perspektywy.

Tegoroczna edycja Forum będzie poświęcona przede
wszystkim budowaniu pozytywnego wizerunku polskiej
branży AGD zarówno w Polsce jak i na arenie między-

Muzyka Zespołu Queen Symfonicznie
Już 16 maja 2014 r. (piątek) projekt „Muzyka zespołu
QUEEN symfonicznie” ponownie w Łodzi! Na
jubileuszowy, XXX koncert, zespół Alla Vienna i chór
Vivid Singers „wracają do domu”, chcąc z łódzką
publicznością uczcić sukces projektu.

i frekwencyjnym. Od 2012 roku widowisko obejrzało
ponad 21 tysięcy fanów m.in. w Łodzi, Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Opolu, Zabrzu,
Szczecinie, Białymstoku, Kielcach, Rzeszowie,
Przemyślu oraz za granicą - w Bratysławie.

„Muzyka zespołu QUEEN symfonicznie” to projekt
przygotowany w listopadzie 2011 w hołdzie Freddiemu
Mercury’emu. Pomyślany jako jednorazowe wydarzenie,
okazał się wielkim sukcesem artystycznym

Bilety już do nabycia – w kasie Teatru Muzycznego
w Łodzi oraz online na www.ticketpro.pl
My też tam będziemy!
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Zarządzanie zasobami ludzkimi - Zatrudniamy po angielsku
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz
z Hutchinson Institute ma zaszczyt zaprosić Państwa
na 2-dniowe intensywne szkolenie.

Cena z uwzględnieniem rabatu wynosi 210PLN.
Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja
Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi Zatrudniamy po angielsku" odbędzie się w dniach 20-21
maja w fabryce Ludwika Grohmana na terenie Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Tymienieckiego 22/24,
Łódź).

Kontakt:
office@hutchinson.org.pl
tel. +48 785 512 891

Dla inwestorów i partnerów ŁSSE obowiązuje 50% rabat.

Budowanie relacji z klientem odmiennym kulturowo

.

W dniach 27 maja i 3 czerwca Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. we współpracy z Hutchinson
Institute zaprasza na szkolenie, dzięki któremu
uczestnicy poznają i zrozumieją zachowania
partnerów odmiennych kulturowo.
Szkolenie podzielone jest na dwie części:
Część 1: 27 maja (wtorek), godz. 10.00 – 17.00
Część 2: 3 czerwca (wtorek): godz. 10.00 – 17.00
Do udziału w drugiej części szkolenia wymagana

jest znajomość języka angielskiego na poziomie
średniozaawansowanym.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy
o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłania
mailem (magda.kubicka@sse.lodz.pl) lub faksem 42 676
27 55 do dn. 19 maja br. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pliki do pobrania:
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Nadzór z gwarancją - Rozmowa ze Zbigniewem Pawelskim,
Presidentem Spółki Akcyjnej MVT Multiinvestment
Od kiedy działa Pan na rynku?
Od 1987 roku. Była to wtedy rodzinna firma, którą założył
mój ojciec – druga w kraju prywatna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Nazywała się WBP Komplex
i działaliśmy jako biuro projektowe. Nazwa Multiinvestment
powstała w 2006r. Firma dalej się rozrastała –
uczestniczyliśmy w ciekawych wydarzeniach w mieście,
przy budowie hipermarketów oraz Manufaktury. Apsys
wynajął francuską firmę Veritas, która nie miała tu
pracowników i zwróciła się do nas. Zorganizowałem cały
zespół i 4 lata nadzorowaliśmy inwestycję w Manufakturze.
To były fantastyczne doświadczenia: w najlepszych
okresach pracowało tam około 5 tysięcy ludzi. Dzień
w dzień przychodzili do pracy jak w dawnej fabryce
Poznańskiego.
Oraz najbardziej prestiżowe inwestycje w Regionie…
Nadzorowaliśmy też budowę Centrum logistycznego IKEA
pod Piotrkowem i Lofty u Scheiblera. 98 procent zleceń
otrzymaliśmy od prywatnych klientów, głównie firm
zachodnich. Ale coraz więcej jest teraz polskich. Działamy
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, której
jesteśmy partnerem. Prowadzimy równolegle około 10
inwestycji, z których każda średnio opiewa na ok. 50 mln zł.
Umowy są ryczałtowe, więc pilnujemy zgodności
.

wykonawstwa z umową i terminem. Jesteśmy jakby
mecenasem inwestora, sprawdzajmy, czy wszystko
zgadza się co do joty z tym, co jest w kontrakcie.
Jakich firma posiada specjalistów?
Mamy około 30 inżynierów. W firmie pracują też moi
synowie. Najstarszy wyjechał kiedyś do Kanady. Tamtejsi
specjaliści są bardzo wąsko wyspecjalizowani i nie
ogarniają całości budowy, nie potrafią też ręcznie
sprawdzić wyliczeń. A syn wykrył duży błąd
w wyliczeniach GPS-ów i rura wodociągową w kilku
miejscach biegłaby tylko metr pod powierzchnią, co
w tamtejszych warunkach klimatycznych groziłoby
katastrofą. Ostatecznie wrócił do Polski i został u nas
Project Managerem – włada dwoma językami, stworzył
w firmie dział angielskojęzyczny i wdrożył
międzynarodowe standardy pracy. Wtedy właśnie
powołaliśmy do życia Spółkę Akcyjną i jesteśmy jedyną
w Polsce Spółką Akcyjną w stu procentach firmą
rodzinną, zajmująca się nadzorem budowlanym oraz
inwestorstwem zastępczym.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.
Jerzy Mazur (Rynek Łódzki)

