Seminarium
„Sięgnij po więcej – Polska
Strefa Inwestycji oraz nowe
instrumenty wspierania
przedsiębiorstw”

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
oraz EY serdecznie zapraszają na seminarium:
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ – Polska Strefa Inwestycji
oraz nowe instrumenty wspierania
przedsiębiorstw

____

Termin: 12 lutego 2019
godz. 10.00-15.30
Miejsce: Restauracja Przystań
ul. Żeglarska 3, Olsztyn
____

Rejestracja:
10.00 – 10.15
10.15 –11.15

Rejestracja uczestników i poranna kawa
Polska Strefa Inwestycji – jak uzyskać wsparcie finansowe?
• Kto może uzyskać wsparcie - jakie są rodzaje wspieranych
inwestycji
• Kryteria uzyskania decyzji o wsparciu
• Obowiązki dla inwestora
• Praktyczne wskazówki - podsumowanie pierwszych miesięcy
funkcjonowania PSI

11.15 – 11.45
11.45 – 13.15

Serdecznie zapraszamy

Przerwa kawowa, indywidualne konsultacje z ekspertami
Działalność badawczo-rozwojowa – jak uzyskać wsparcie
finansowe?
• Zagadnienia wstępne - każdy może prowadzić prace B+R
• Coraz więcej korzyści:
o Ulga podatkowa na działalność B+R
o Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla
twórców
o Innovation Box - opodatkowanie stawką 5%
działalności innowacyjnej
• Fundusze UE nadal dostępne na prace B+R

14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

Ilość miejsc ograniczona

Przerwa kawowa, indywidualne konsultacje z ekspertami
Praktyczne zagadnienia rozliczenia podatkowego w SSE/PSI
• Kwestia łączenia pomocy publicznej z kilku decyzji o wsparciu,
a także kilku zezwoleń strefowych
• Zasady wyliczania wartości dostępnej puli pomocy publicznej
• Wyodrębnienie organizacyjne działalności w SSE / PSI
• Stosowanie cen transferowych w SSE/PSI
• Alokacja kosztów do działalności zwolnionej oraz do
działalności opodatkowanej
• Kalkulacja dochodu podlegającego zwolnieniu

13.15 – 13.15
13.45 – 14.30

Prosimy o zgłoszenie udziału do
08.02.2019 poprzez formularz online:
www.wmsse.com.pl/rejestracja.htm

Obiad
Indywidualne konsultacje z ekspertami
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Partner, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych, EY
Szef zespołu Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY wspierającego inwestorów krajowych
i zagranicznych w ubieganiu się o pomoc publiczną. Ma ponad 15-letnie doświadczenie
w prowadzeniu projektów firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz
współpracy ze spółkami zarządzającymi SSE. Jego zespół pozyskał ponad 1 miliard złotych
z funduszy UE oraz ze środków budżetowych. Specjalizuje się w negocjacjach pakietów pomocy
publicznej dla największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz realizacji projektów B+R.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doradca, Zespół Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY
W latach 1993-2016 pracowała w Ministerstwie Gospodarki, od grudnia 1995 r. jako wicedyrektor
Departamentu, odpowiedzialna m.in. za funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych
i wspieranie inwestycji zagranicznych w Polsce. Po przejściu na emeryturę, od lipca 2016 ściśle
współpracuje z EY jako doradca w powyższym zakresie. Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki
Warszawskiej.

Menedżer, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych, EY
Menedżer w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych, specjalizuje się w doradztwie polskim
i zagranicznym firmom w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego dla ich projektów ze źródeł
publicznych. Posiada uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego oraz kwalifikacje ACCA.
Ma bogate doświadczenie w ubieganiu się o zezwolenia SSE, pozyskiwaniu środków z Funduszy Unii
Europejskiej oraz innych źródeł pomocy publicznej. Kierował projektami dotyczącymi uzyskania
dofinansowania na projekty B+R, inwestycyjne oraz usługowe w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy Polska Cyfrowa. Jego
projekty obejmują również rozliczanie projektów dofinansowanych z Funduszy UE oraz rozliczanie
podmiotów funkcjonujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Doświadczony konsultant, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych, EY
Doświadczony konsultant w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych.
Posiada 11 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowania na projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, - ubiegania się o zezwolenia
SSE, pozyskiwania środków z Funduszy UE, grantów rządowych oraz innych źródeł pomocy
publicznej.
Odpowiada m.in. za: przeglądy możliwości wsparcia, sporządzenie rekomendacji, optymalizacja
projektów, kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych. Jest absolwentką Centrum
Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

