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znajdziesz
wolne tereny inwestycyjne

wynajmiesz
powierzchnie biurowe

wydzierżawisz
lub kupisz halę

POzyskasz 
środki na rozwój 
pożyczki, kredyty, leasing, factoring

uzyskasz
najwyższy poziom pomocy publicznej 
- zwolnienie podatkowe



Polska Strefa Inwestycji 

Ma 25-letnie doświadczenie  
w lokowaniu i wspieraniu inwestycji 

oraz uruchamianiu nowych projektów 
inwestycyjnych. Wspomaga rozwój  

gospodarczy poprzez udzielanie w imie-
niu Skarbu Państwa pomocy publicznej 

przedsiębiorcom. Oferta TSSE EURO-
-PARK WISŁOSAN skierowana jest do 

wszystkich przedsiębiorców (dużych, śred-
nich, małych i mikro).

Program rządowy, dzięki któremu in-
westorzy mogą uzyskać ulgę podatkową 

na realizację nowej inwestycji. Na szczegól-
ne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa,  

które przyczyniają się do wzrostu innowacyjno-
ści polskiej gospodarki. Funkcjonuje od 2018 r. 

i można z niego skorzystać na terenie całej Polski.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
EURO-PARK WISŁOSAN

Realizuje założenia rządowego projektu Polska Strefa Inwestycji. 
Jest spółką akcyjną ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. 

Wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, 
a także w realizacji procesów restrukturyzacji. Odgrywa ważną rolę 

w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje: 
•  pomoc publiczną – decyzje dotyczące zwolnień podatkowych,

•  budowę obiektów przemysłowych i magazynowych (BUILD-TO-SUIT),
•  grunty inwestycyjne,

•  produkty finansowe (pożyczki, poręczenia, leasing, factoring),
•   pomoc dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji – Polityka 

Nowej Szansy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. realizuje zadania związane z:
• pozyskiwaniem inwestorów,

• promocją obszaru,
• zarządzaniem obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
    EURO-PARK WISŁOSAN.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

województwo lubelskie 
powiaty: 
 bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, 
janowski, krasnostawski, kraśnicki, łęczyński, 
łukowski, opolski, parczewski, radzyński, rycki, 
tomaszowski, włodawski, zamojski
miasta na prawach powiatu: 
Biała Podlaska, Chełm, Zamość

województwo mazowieckie 
powiaty: 
 białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, 
lipski, miński, siedlecki, zwoleński
miasta na prawach powiatu: 
Radom, Siedlce

województwo podkarpackie 
powiaty: 
niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, przemyski
miasta na prawach powiatu: 
Tarnobrzeg, Przemyśl

województwo dolnośląskie 
powiat wrocławski
wydzielony obszar o powierzchni 760 ha

Bogata oferta terenów 
inwestycyjnych 
(działki od 0,5 do 50 ha)

Budowa kilkunastu obiektów 
przemysłowych oddanych 
do dyspozycji inwestorów

Ponad 10 mld zł 
nakładów 
inwestycyjnych

Pakiet przywilejów
i zachęt podatkowych 
na najwyższym poziomie w kraju

500 
udzielonych 
zezwoleń/decyzji

Utworzenie 
ponad 28 tys. 
nowych miejsc pracy

Decyzje o wsparciu wydawane 
na najdłuższy możliwy okres 
w Unii Europejskiej 

Profesjonalizm, doświadczenie 
i pomoc pracowników strefy 
na każdym etapie inwestycji

Bardzo dobra współpraca 
z jednostkami samorządu 
terytorialnego

osiągnięcia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK WISŁOSAN

obszar Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK WISŁOSAN


