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W dniu 7 grudnia br. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie przy współudziale z Brytyjsko-Polską Izbą
Handlową zorganizował 9 edycję Christmas Business Mixer, którego tematem przewodnim była zmiana systemu
wspierania inwestycji w Polsce w oparciu o Specjalne Strefy Ekonomiczne.
W dniu 7 grudnia br. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie przy współudziale z Brytyjsko-Polską Izbą
Handlową zorganizował 9 edycję Christmas Business Mixer, którego tematem przewodnim była zmiana systemu
wspierania inwestycji w Polsce w oparciu o Specjalne Strefy Ekonomiczne. Spotkanie było m.in okazją do
podsumowania efektywnej działalności WPHI Londyn w 2017 r. oraz podziękowaniem dla partnerów
współdziałających z Wydziałem. Po wystąpieniach Pana Jerzego Bartosika kierownika WPHI w Londynie oraz
Michaela Dembińskiego doradcy BPCC, głos zabrał Pan Adam Małecki przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i
Handlu, który w swojej prezentacji podkreślił, że Polska jest atrakcyjnym i stabilnym miejscem do inwestowania
oraz rozwijania biznesu. Zaznaczył, że dzięki otoczeniu prawnemu oraz stabilności ekonomicznej Polska może
liczyć na zainteresowanie i przychylność rynków zagranicznych. W seminarium udział wzięli również eksperci
oraz prawnicy z ﬁrmy Dentons oraz Jones Lang LaSalle, którzy w swoich wystąpieniach przybliżyli zaproszonym
gościom, zwłaszcza brytyjskim inwestorom, zagadnienia dotyczące nowych regulacji w zakresie inwestowania w
Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Według panelistów znaczące zmiany mają polegać m.in. obszar
inwestowania przy zastosowaniu nowych przepisów o Specjalnych Strefach Ekonomicznych ma objąć całą Polskę,
zmienią się zasady przyznawania wsparcia inwestorom, ulegną zmianie również kryteria wyboru projektów
inwestycyjnych. W przyszłości najbardziej doceniane będą projekty promujące rozwój, innowacyjność i tworzenie
miejsc pracy dla wykwaliﬁkowanej kadry. Ponadto w nowej ustawie istotne będzie zapewnienie spójności
uregulowań z unijnymi zasadami, obowiązującymi przy korzystaniu z pomocy publicznej. Po części merytorycznej
w spotkaniu networkingowym wzięli udział przedstawiciele ﬁrm, instytucji oraz organizacji działających na rzecz
wsparcia promocji polskiej gospodarki na rynku brytyjskim. Ponadto impreza była dobrą okazją do nawiązania
kontaktów biznesowych, jak również wymiany wzajemnych doświadczeń. Podczas spotkania dyskutowano na
temat zagadnienia nowych możliwości współpracy handlowo-inwestycyjnej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
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