
 

 

 

Zaproszenie  
na seminarium biznesowe pn. 

Nowe narzędzia wsparcia dla rozwoju przedsiębiorców i samorządów  
 

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium biznesowe,  
jakie odbędzie się w dniu 16 października 2018r. (wtorek)  

w Słupskim Inkubatorze Technologicznym 

 

Zakres tematyczny spotkania:  

Tematem przewodnim spotkania będzie omówienie nowego instrumentu wsparcia inwestycji 
w ramach uchwalonego na początku września br. nowego rządowego programu Polska 
Strefa Inwestycji, dzięki któremu zachęty podatkowe dla przedsiębiorców są dostępne  
w każdej gminie, na terytorium całej Polski. Przedsiębiorca planujący budowę nowego 
zakładu przemysłowego lub realizację inwestycji w sektorze nowoczesnych usług może 
ubiegać się o wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Na spotkaniu 
zostaną przedstawione także inne dostępne narzędzia dla rozwoju przedsiębiorców  
i samorządów.  

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli na stoiskach informacyjnych spotkać i porozmawiać 
z ekspertami z różnych instytucji otoczenia biznesu i spółek Samorządu Województwa 
Pomorskiego.  

Termin: 16 października 2018r., godz. 9:45 – 13:30 

Miejsce: Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13 B, Słupsk, sala konferencyjna I p. 

Organizatorzy: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Deloitte 

Patronat Honorowy:  Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., 

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Punkt Informacji Europa 

Direct Słupsk, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, Lokalny Punkt Funduszy Europejskich 

Słupsk, Pomorski Broker Eksportowy, Invest in Pomerania   

Rejestracja: Prosimy o elektroniczne potwierdzenie udziału do dnia 12.10.2018r.  

na adres promocja@parr.slupsk.pl lub poprzez stronę internetową 

https://www2.deloitte.com/pl/spotkanie-PSI-PARR-slupsk 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji na: www.sse.slupsk.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału ! 

 

 

 

https://pomorskie.eu/
mailto:promocja@parr.slupsk.pl
https://www2.deloitte.com/pl/spotkanie-PSI-PARR-slupsk
http://www.sse.slupsk.pl/


 

 

 

Partnerzy wydarzenia: 

 

  

 

 

PROGRAM 

 

 Najnowsze informacje dotyczące zmian w prawie i podatkach oraz zaproszenia  
na wydarzenia Deloitte w regionie www.deloitte.com/pl/subskrypcje (na stronie 
dostępne są archiwalne numery biuletynów) 
 

 Zapraszamy do śledzenia profili PARR S.A. na portalach społecznościowych  

09:45 - 10:00 Rejestracja na wydarzenie, powitalna kawa 

10:00 - 10:05 Powitanie uczestników 

10:05 - 11:05 Polska Strefa Inwestycji  - nowy program zachęt inwestycyjnych  
dla firm planujących nowe inwestycje/reinwestycje z uwzględnieniem 
zwolnień w podatku dochodowym.  

Ulga na działalność badawczo-rozwojową. 

Krzysztof Wojtowicz – Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte 
na region Gdańsk-Szczecin 

11:05 - 11:20 Rola PARR w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - działania na rzecz 
przedsiębiorców i samorządów województwa pomorskiego 

Bartosz Świtała – Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów PARR S.A. 

11:20 - 11:35 Specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe dla firm,  
m.in. pomiary 3D, przemysłowy druk 3D, inżynieria odwrotna, prototypowanie, 
termowizja z użyciem dronów i inne 
Ewa Krzaczkowska – Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego 

11:35 - 11:45 Przerwa kawowa  

11:45 - 12:00 Pozapłacowe systemy motywacyjne pracowników 

Beata Sławkowska-Domurad – Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego PARR S.A. 

12:00 - 12:15 Samorządowe wsparcie dla pomorskich przedsiębiorców realizowane przez 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
Irena Wróblak - Prezes Zarządu 
Sebastian Klatt - Specjalista ds. Sprzedaży 

12:15 - 12:30 Wsparcie przedsiębiorstw w formie preferencyjnych pożyczek ze środków 
Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz ze środków Województwa 
Pomorskiego  
Renata Taczalska - Koordynator Projektów  
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.  

12:30 - 13:00 Wsparcie w rozwoju i działalności eksportowej przedsiębiorców w ramach 
programów pn. Pomorski Broker Eksportowy oraz Invest in Pomerania 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

13:00 - 13:30 Zakończenie spotkania, rozmowy kuluarowe przy poczęstunku 

http://www.deloitte.com/pl/subskrypcje


 

 

 

 

Kontakt do organizatora 

Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów 

tel. 59 840 11 73, e-mail: promocja@parr.slupsk.pl 

 

 
facebook.com/SlupskSEZ 

 
twitter.com/PARR_Slupsk 

 
instagram.com/parr.slupsk 

youtube.com/  
w wyszukiwarkę wpisz: 

Pomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 

mailto:agata@parr.slupsk.pl
https://www.facebook.com/SlupskSEZ
https://www.twitter.com/PARR_Slupsk
https://www.instagram.com/parr.slupsk/
https://www.youtube.com/channel/UC1J25fbnceW1O-oi5CdrwHg

