
 

Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 
(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 – 2013.

Kontakt:

Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Im Technologiepark 1 
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 335 557 1300
Telefaks: +49 335 557 1310 
info@icob.de 
www.icob.de

Investor Center Ostbrandenburg  
Dwa kraje – jeden partner do kontaktu

Opracowanie indywidualnej, branżowej oferty inwestycyjnej

Opracowanie modelu przedsięwzięcia i biznesplanu
z uwzględnieniem aspektów podatkowych i możliwości 
dofinansowania

Doradztwo i pomoc w złożeniu wniosków o dofinansowanie

Pomoc przy wyborze odpowiednich powierzchni gruntowych 
i obiektów pod działalność

Wsparcie we wstępnym wyborze pracowników

Pomoc w nawiązaniu kontaktów z lokalnymi partnerami 
kooperacyjnymi i usługodawcami oraz urzędami lokalnymi, 
krajowymi i federalnymi

Doświadczeni, wielojęzyczni menadżerowie projektów

10 kroków do udanej inwestycji – 
Wspieramy Pañstwa od samego początku!

Gospodarka bez granic.

www.icob.de

Państwo definiują swoją inwestycję

Kontakt z nami w sprawie oferty lokalizacji

Państwo dokonują wizji na miejscu

Wspólne aplikowanie o dotacje na inwestycję

Wybór formy prawnej

Złożenie z naszą pomocą niezbędnych wniosków

Otwarcie rachunku firmowego w banku

Sfinalizownie kwestii finansowania inwestycji

Wybór przyszłych pracowników

Rozpoczęcie realizacji inwestycji
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Jesteœmy dla Pañstwa „jednym okienkiem“ – jako 
One-Stop-Agency obsługujemy Pañstwa inwestycję 
ponadgranicznie, profesjonalnie i nieodpłatnie:
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Wirtschaft ohne Grenzen. 
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Centralne położenie w Europie – z dostępem do  
rynków światowych

Swoboda zatrudniania pracowników od 2011 roku: 
pracownicy z Polski i z Niemiec – wielojęzyczni,  
produktywni i wykwalifikowani

Najlepsze programy pomocowe – najwyższe finansowe 
wsparcie inwestycji w Unii Europejskiej

Otoczenie przyjazne biznesowi – szybko podejmowane 
decyzje we wszelkich sprawach inwestycyjnych

Rozbudowana infrastruktura – również dla specyficznych 
przedsięwzięć

W pełni uzbrojone tereny i obiekty przemysłowe 

Różnorodne oferty nieruchomości

Wysoka jakość życia – międzynarodowa atmosfera, 
lokalizacja przyjazna rodzinie i liczne oferty wypoczynku

Poznaj i wykorzystaj zalety 
Frankfurtu n. Odrą i Słubic

Dofinansowanie & pomoc publiczna

Programy pomocowe Unii Europejskiej 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości 

Zwolnienie z podatku CIT

Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

tak tak

nie tak

nie

tak

tak* 

nie

*  w specjalnych strefach ekonomicznych

** Niemcy na przykładzie Frankfurtu n. Odrą | Polska na przykładzie Słubic

***  od zysku z  działalności gosp. przy stawce podatkowej 400 %

Wielojęzyczni pracownicy

Swoboda zatrudnienia od 1 maja 2011 r.: 
możliwość podejmowania pracy transgranicznej  
przez pracowników po obu stronach Odry

6500 studentów Uniwersytetu Europejskiego  
Viadrina i 1500 w Collegium Polonicum – 
kompetencja językowa z 80 krajów

Urząd Pracy we Frankfurcie n. Odrą  
(„Agentur für Arbeit”) pośredniczy w pozyskaniu  
pracowników z Polski i Niemiec

Nieodpłatne poszukiwanie i rekrutacja przyszłych 
pracowników na podstawie przygotowanego przez  
Państwa opisu stanowiska

Porównanie stawek podatkowych**

15%

19% 

14%***

Podatek CIT

Podatek VAT

Podatek od działalności gospodarczej

19%

23%

---

www.icob.de


