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SPIS TREŚCI
WSPÓLNIE KU PRZYSZŁOŚCI
To ma być jeden z najważniejszych nowych projektów
w subregionie legnicko-głogowskim. Miedziowe Centrum
Rozwoju Gospodarczego, bo o nim mowa, ma stać się
miejscem, które umożliwi rozkwit sektora małych i średnich
przedsiębiorstw
oraz
pobudzi
gospodarczo
region.
Porozumienie o współpracy podpisano w czwartek,
13 stycznia, w siedzibie LSSE w Legnicy. Więcej informacji
do przeczytania na naszej stronie www.lsse.eu
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WSPÓŁPRACA.
ROZWÓJ. BADANIA.
INNOWACJE.
– pod takim hasłem przebiegała czwarta
konferencja Dolnośląskiego Klastra Lotniczego.
Celem wydarzenia było budowanie relacji
pomiędzy Partnerami klastra, dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem. W tym roku, każda
firma
i
organizacja
miała
możliwość
zaprezentowania
swoich
prac
badawczorozwojowych, ale również wskazania swoich
potrzeb. Uczestnicy konferencji poznali także
strategię Dolnośląskiego Klastra Lotniczego
wraz z planami Stowarzyszenia na 2022 r.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

NOWE PRZEPISY
PRZEDSIĘBIORCO!

Od nowego roku weszły w życie przepisy
wprowadzające ułatwienia dla inwestorów
ubiegających się o zwolnienie podatkowe w
ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Pierwszą
istotną zmianą jest zwiększenie grona miast
tracących funkcje społeczno-gospodarcze, a
co za tym idzie - obniżenie progów wejścia do
Polskiej Strefy Inwestycji w tych miastach oraz
pobliskich gminach.
TAKIMI
MIASTAMI
SĄ
MIĘDZY
INNYMI
GŁOGÓW, WRAZ Z SĄSIADUJĄCYMI Z NIM
GMINAMI:
GMINA
WIEJSKA
GŁOGÓW,
ŻUKOWICE,
JERZMANOWA,
KOTLA
ORAZ
LEGNICA RÓWNIEŻ Z SĄSIADUJĄCYMI Z NIĄ
GMINAMI:
KUNICE,
LEGNICKIE
POLE,
MIŁKOWICE, KROTOSZYCE.

Napisz już dziś!

dop@lsse.eu

Jeśli planujesz inwestycję w tym roku, skontaktuj
się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje
o tym, ile możesz zyskać!

BOŻONARODZENIOWA
ZBIÓRKA
CHARYTATYWNA
Przez okres świąteczny, w budynku Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., trwała
świąteczna zbiórka charytatywna na rzecz
dzieci z Domu Dziecka w Legnicy przy
ul. Słubickiej. Chętni z różnych firm, w tym
z naszej Strefy, regularnie dorzucali słodycze
i inne upominki. Z radością informujemy, że
uzbieraliśmy dużo wspaniałych darów, które
zostały przekazane do tej placówki.

21 grudnia 2021 r., w siedzibie Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A., odbyło się uroczyste
wręczenie decyzji o wsparciu dla PCC BD Sp. z o.o.
Spółka zrealizuje inwestycję polegającą na budowie
nowego uniwersalnego zakładu produkcji
alkoksylatów i innych związków chemicznych na
terenie chemicznego parku przemysłowego w
Brzegu Dolnym.

WARTOŚĆ INWESTYCJI SZACOWANA JEST NA
KWOTĘ 351 MLN ZŁ. W WYNIKU PROJEKTU
POWSTANIE CO NAJMNIEJ 55 NOWYCH
MIEJSC PRACY. INWESTYCJA BĘDZIE
REALIZOWANA PRZY WSPARCIU POLSKIEJ
AGENCJI INWESTYCJI I HANDLU - PAIH
ORAZ LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ S.A.

Wiele produktów wytwarzanych przez Spółkę
PCC BD obecnych jest w naszym otoczeniu.
Branża chemiczna, samochodowa, meblarska,
kosmetyczna - to tylko kilka przykładów.
Nowa inwestycja to korzyści dla otoczenia
gospodarczego w skali lokalnej, krajowej,
a nawet ogólnoświatowej.

DECYZJA WYDANA DLA
PCC BD SP. Z O.O.

Szkolenia z dofinansowaniem z KFS
dla firm należących do LSSE
Chcesz dostosować kompetencje pracowników do wymagań zmieniającej się gospodarki
i rynku pracy? Myślisz o rozwoju swojego zespołu, ale koszty powstrzymują Cię przed
działaniem?
Zrealizuj szkolenia z wybranych tematów dla Ciebie, Twojej firmy i pracowników
z dofinansowaniem od 80 do nawet 100% z KFS. Sprawdź ofertę Human Partner.
Zapraszamy w szczególności firmy z branży motoryzacyjnej i lotniczej.
Co możesz uzyskać?
• 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
• 100% dofinansowania kosztów szkoleń dla mikroprzedsiębiorstw.
Wysokie dofinansowanie na uczestnika sięgające maks. 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku.
POŚPIESZ SIĘ, WKRÓTCE RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE Z KFS!
Skontaktuj się z Human Partner:
Marcin Kukiz
Learning & Development Manager
tel. kom. 697 316 308
m.kukiz@humanpartner.pl
Human Partner

Szczegóły i przykładowe tematy szkoleń znajdziesz w ulotce dostępnej pod linkiem:

