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Strona główna › Biznes laboratoryjny

Nowe zezwolenia w krakowskiej sse

Krakowski Park Technologiczny wydał w tym roku już 7 nowych zezwoleń
o wartości nakładów inwestycyjnych 214,09 mln. Firmy deklarują utworzenie ponad 723
nowych miejsc pracy. Inwestycje zrealizują takie firmy jak: Valeo Autosystemy sp. z o.o.,
Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o., Dan Cake Polonia sp. z o.o. czy Integer.pl.
Uroczyste wręczenie zezwoleń odbędzie się 7 marca w Sali Obrad Urzędu Województwa
Małopolskiego.
2 stycznia 2013 roku Rada Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła rozporządzenie na
mocy, którego rozszerzony został obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Otwarło to
nowe możliwości dla rozwoju inwestycji i przyciągnięcia nowych inwestorów w Małopolsce.
Korekty zostały dokonane w podstrefach: Kraków-Podgórze, Zabierzów, Tarnów, Nowy Sącz, Zator
oraz Skawina, natomiast nowe podstrefy powstaną w: Trzebini, Dąbrowie Tarnowskiej, Chrzanowie

i Czorsztynie. Tym samym obszar strefy zwiększył się do ponad 628 ha.
Krakowska sse składa się obecnie z 25 podstref, położonych na terenie 23 gmin. Na włączonych do
strefy gruntach powstanie ponad 2,5 tys. nowych miejsc pracy. Przewidywane nakłady inwestycyjne
wyniosą ponad 681 mln zł.
Od początku istnienia krakowskiej strefy ekonomicznej KPT wydał 120 zezwoleń. Do tej pory
utworzono w strefie ponad 10 000 miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 1,7 mld
zł. Największe inwestycje to: Comarch, RR Donnelley, Motorola, Shell czy MAN Trucks.
Źródło: www.sse.krakow.pl
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