
SKORZYSTAJ Z ZACHĘT INWESTYCYJNYCH DOSTĘPNYCH 
DLA TWOJEGO PROJEKTU:
 

DOTACJE 
I ULGI PODATKOWE 
NA NOWE INWESTYCJE 
PRZEDSIĘBIORSTW 

planujesz budowę nowego zakładu lub rozbudowę istniejącego? 
zwiększasz moce produkcyjne istniejącego zakładu?
rozpoczynasz produkcję nowych produktów lub znacząco zmieniasz procesy produkcyjne? 
planujesz rozwój usług, otwarcie centrum usług wspólnych lub doskonałości procesów 
biznesowych?
planujesz działalność innowacyjną, B+R lub wdrażasz nowe technologie?
inwestujesz w ekologiczne rozwiązania w Twojej firmie, np. poprzez instalacje OZE? 

CHCESZ ROZPOCZĄĆ LUB ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ 
SWOJEJ FIRMY W POLSCE: 

NOWE INWESTYCJE

 
 

DZIAŁANIA
B+R,

INNOWACJE

 
 

DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE,

EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA,

OZE

 
 

Zwolnienie z podatku 
dochodowego w ramach 
Polskiej Strefy Inwestycji

Grant rządowy 
na inwestycje lub 
na zatrudnienie 

+ szkolenie 
pracowników

Zwolnienie 
z podatku od 

nieruchomości

Ulga 
na robotyzację

Dotacje 
i pożyczki 

z Krajowego 
Planu Odbudowy

Dotacje z UE 
dla Polski 

na lata 2021-2027, 
np. FENG, FENiKS, 

fundusze regionalne

Dotacje z UE 
z programów 

ogólnoeuropejskich
np. Horizon Europe, 

Innovation Fund, 
LIFE

Ulga 
na prototyp

Pożyczki na 
preferencyjnych 

warunkach z opcją 
częściowego 
umorzenia

Ulga B+R

Dotacje z Funduszu 
Modernizacyjnego UE



analizę inwestycji pod kątem możliwości uzyskania wsparcia i optymalny dobór 
środków pomocowych uwzględniający specyfikę planowanego przedsięwzięcia 
oraz status przedsiębiorstwa
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o wsparcie finansowe ze środków 
publicznych
reprezentowanie i/lub wsparcie w kontakcie i negocjacjach z właściwymi 
organami oraz instytucjami udzielającymi i kontrolującymi pomoc publiczną 
kompleksową pomoc i doradztwo na każdym etapie ubiegania się i korzystania 
z pomocy publicznej. 

Oferujemy indywidualne wsparcie na każdym etapie ubiegania się i korzystania 
z pomocy publicznej:

Dodatkowe finansowanie dla Twojego projektu pochodzące ze źródeł publicznych 
(nawet do 70% kosztów projektu)
minimalizację ryzyka błędów lub nieotrzymania pomocy
możliwość optymalnego wykorzystania dostępnych zwolnień podatkowych, dotacji 
i pożyczek.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Jak pomagamy

Co zyskasz

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły Twojego projektu.

Kontakt

Magdalena Skurowska
Ekspertka ds. nowych inwestycji

magdalena.skurowska@roedl.com
+48 696 139 866

Magdalena Szwarc
doradca podatkowy, Senior Associate

magdalena.szwarc@roedl.com
+48 882 786 773


