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Charakteristika podnikateľského prostredia: 
Lipany sa nachádzajú v severnej časti okresu Sabinov. Mesto má 6400 obyvateľov a je centrom regiónu so spádovou oblasťou asi 20 obcí s celkovým počtom obyvateľov asi 25 tisíc. Mesto sa nachádza 30 km severne od krajského mesta Prešov na ceste prvej triedy 1/68 v blízkosti hranice s Poľskom (cca 15 km), cez mesto prechádza medzinárodná železničná trať Prešov - Muszyna. Najbližšie medzinárodné letisko je v Košiciach (60 km). V blízkosti mesta sú lyžiarske svahy a možnosti na ubytovanie. 
Z významnejších firiem v súčasnosti pôsobia v meste spoločnosti zaoberajúce sa textilnou výrobou (Odeva s.r.o.), strojárenstvom (Team Industries s.r.o.), výrobou dekoratívnych predmetov (Orac Slovakia s.r.o), výrobou liečiv (Medic product k.s.), okrem toho v meste pôsobí množstvo drobných podnikateľov zaoberajúcich sa výrobou okien, stolárstvom, výrobou z plastov, kovov, poľnohospodárstvom, výrobou nití a ďalšie. 
V meste sa nachádzajú dve stredné školy - gymnázium a stredné odborné učilište, ktoré pripravujú absolventov pre prax. Na základe požiadaviek z praxe je možné v spolupráci s vyšším územným celkom upraviť učebné osnovy podľa potrieb praxe. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove je taktiež možné zabezpečiť rekvalifikáciu nezamestnaných pre potreby zamestnávateľov. 
Mesto má prijatý plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý má niekoľko priorít. Je to hospodársky rozvoj využitím potenciálu priemyselného parku, využitie geotermálneho zdroja vody a príprava podmienok na výstavbu domov a bytov. 

Priemyselný park Za traťou. 
Mestu Lipany bola schválená podpora zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu na projekt Priemyselný park Za traťou. Z príspevku bola vybudovaná infraštruktúra k zeleným plochám podľa technického projektu vypracovaného firmou WOONERF s.r.o. Celková výmera parku priamo určená na prenájom je cca 11 ha. V súčasnosti v parku pôsobia 6 firmy: Teprofa Slovakia s.r.o., Tecoma Travel Agency s.r.o., ICLA SR s.r.o., E&G EisenStahl, s.r.o., BioLipany, s.r.o., Repox, s.r.o. na ploche 5,8 ha. V súčasnosti mesto je v rokovaní s dvoma investormi na ostávajúcu plochu parku. Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch schválilo podmienky prenájmu a prípadného predaja pozemkov v priemyselnom parku. Pozemky je možné predať najskôr o 15 rokov. Hlavnou podmienkou prenájmu pozemku zo strany mesta je zaviazanie sa investora, že do určitého termínu zamestná určitý počet zamestnancov (minimálne 19 na 1 ha prenajatej plochy). Podmienka je odvodená od podmienok poskytnutia nenávratného príspevku, kde sa mesto zaviazalo, že v priemyselnom parku postupne vytvorí 136 pracovných miest. V prípade nesplnenia tejto podmienky poskytovateľ príspevku môže od mesta požadovať jeho vrátenie. Mesto ponúka pozemky na prenájom na dobu 15 rokov za 0.16€/m2/rok s ročnou indexáciou vo výške inflácie, s možnosťou po 15 rokoch odkúpenia predmetného pozemku za cenu 3,31€/m2 v prípade, že na 1 ha prenajatej plochy firma bude mať priemerný počet zamestnancov zamestnaných v priemyselnom parku 38 a viac, 6,62€/m2 (200 Sk/ m2) v prípade, že na 1 ha prenajatej plochy firma bude mať priemerný počet zamestnancov zamestnaných v priemyselnom parku od 19 do 37. Minimálny počet zamestnancov je odvodený z vyššie uvedených dôvodov. 
V prílohách je k dispozícii v grafickej podobe situačný výkres priemyselného parku, technická správa a fotografie z februára 2014. 
Bližšie informácie je možné získať mailom, prípadne u primátora a prednostu úradu. 

V Lipanoch, január 2015, Ing. Vladimír Jánošík, primátor

