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Wg rozdzielnika

Szanowni Pafistwo Wojewodowie,

upfzejmie informuje, ze ,,Pakiet dla srednich miast" - jeden z projektow strategicznych realizowanych przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Sirategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, o kt6iym
informowaJem Panstwa w korespondencji z dnia 14 grudnia 2017 znak DRP-I.6602.2.2017.EN w roku 2018
w jeszcze wiekszym niz dotychczas zakresie oferuje narzedzia rozwoju inwestycji prywatnych w miastach
srednich.

.Pakiet dla Srednich miast" opiera sie na dwoch fitarach niezbednych dla twatego i stabilnego rozwoju
kazdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorzady,
zdrugtej zas tworzenie warunk6w dla rozwoju przedsiebiorczosd, w tym sektora matych i srednich
przedsiebiorstw

W biezcjcym roku w ramach Pakietu dla srednich miast dla przedsiebtorcow inwestuja^cych w Srednich
miastach ba.dz ich najblizszej okolicy przygotowalismy t^cznre 600 mln z\o wsparcia w ramach
Krajowych ProgrambwOperacyjnych.

W ramach Pragramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) uruchomiona zostata druga
edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla Srednich miast w dzialaniu 1.3.1 Wdraianie innowacji
pr-ze? male i Srednie pfzedsiqbiorstwa Duza popularno6c dziatania 1.3.1, mierzona aktywno&cia, w ubiegamu
si? o dotacje i zawartymi umowami, spowodowala, ze ca*y budzet POPW przeznaczony na innowacje
produktowe, zostal wyczerpany (dla miast Srednich w 2017 r dedykowano koperte 60 mln zt, ktera zostata
w petni zabsorbowana). Chcqc wykorzystac potencjaf przedsî biorcow z Polski Wschodniej, urochomiona
zostata dodatkowa pula srodkow w dziataniu, w tym 100 mln zl dedykowane dla MSP, ktbre swoje
innowacyjne pomysty biznesowe beda, realizowa6 na obszarze miast sredniej wielkoSci lub - co jest
nowoscia, wzgledem naboru w 2017 r. - na obszarze sa,siaduja.cych z tymi miastami gmin. Maksymalna
warlosc dofinansowania na jeden projekt to 7 mln zJ.

Nab6r wnioskow rozpocznie si^ 29 maja i potrwa do 31 lipca 2018 r. Szczegofowe rnformacje na temat
zasad naboru dostepne sa. w zaWadce .Nabory dedykowane dla miast srednich w 2018 roku" na stronie
www miir.qgv.pl/rozwQj^Tnast. Wsparcia w tym zakresie udzielaja, takze konsultanci Punkt6w Infbrmacyjnych
Funduszy Europejskich.

Natomiast w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020 (POIR) uruchomiona zostafa
druga edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla firednich miast w ramach dziatania 3.2
Wdrotenie wynik6w prac B+R. poddziafanie 3.2.1 Bad&nia na rynek. Na dofmansowanie wdro±enia efektow
wynikow prac badawczo-rozwojowych dla przedsiebiorcow realizujqcych projekty w miastach srednich lub
gmmach sa.siaduja.cych w konkursie przeznaczone jest 500 mln zt. W ramach konkursu przedsiebiorcy moga.
ubiegac si^ o nawet 20 mln zl wsparcia na projekt.

Po doswiadczeniach pierwszej edycji konkursu dedykowanego srednich miastom w 2017 r- (w ramach ktorej
miastom srednim dedykowano 400 mln zt), w tegorocznej edycji wprowadzony zostal szereg uproszczen,
dzieki kt6rym srodki na rozw6j dziatalnoSci beda, dostepne dla szerszego grona przedsiebiorcow:
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• rozszerzony zostat zasieg naboru na projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin
sa.sjaduja.cych z miastami sredntmi (z wyla,czeniem miast wojewbdzkich);

• obnizony zostat minimalny budzet projektu dia srednich przedsiebtorcdw do 5 mln zl (wczesniej bylo
to 10mlnzl);

• dopuszczone zostalo oparcie wdrozenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej
pory musiaiy bye to wylacznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawc?)

Nabbr wnioskow w ramach naboru rozpocza* sie. 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018 r. Szczegolowe
informacje na temat zasad naboru dostepne sa, w zaktadce ,Nabory dedykowane dla miast sredntch w 2018
roku" na stronie www.miir.qQv.Dl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielaja. takze konsultanci Punkt6w
Informacyinych Funduszy Europejskich.

Sukces rozwoju spoteczno-gospodarczego miast srednich i odwrocenie negatywnych trendow odptywu
ludnosci, zwtaszcza os6b mtodych i przedsiebiorczych zalezy w duzej mierze od rozwoju rodzimych
przedsi^biorstw i pizyoagama nowych inwestorow, ktorzy tworzyti b^dq wysokiej jakosci miejsca pracy, a co
za tym idzie - atrakcyjne warunki dla mtodych ludzi do mieszkania i pracy.

Nasze doswiadczenia z 2017 roku pokazuja,, ze przedsiebiorcy inwestujqcy w miastach srednich to bardzo
aktywna i skuteczna grupa beneficjentOw Oferowana przez Ministerstwo Inwestycji i rozwoju dedykowana
w samym 2018 r. kwota 600 mln zt dla inwestorbw realizujacych projekty w miastach Srednich bqdz gminach
z ntmi sgsiadu]a.cych bedzie poteznym impulsem dla rozwoju przedsiebiorczosci i sektora innowacyjnych
MSP

Maja,c powyzsze na wzgl^dzie, koniecznost dotarcta z infornnacja. o oferowanym wsparciu do jak najszerszej
grupy przedsi$biorc6w ze srednich miast bqdz firm spoza srednich miast, ale poszukuja,cych miejsca do
rozwoju firmy, chcialbym poprosic Panstwa o wlqczenie sif w dziatema tnformacyjno-promocyjne skierowane
do firm na obszarze swoich wojewodztw. Dzi$ki naszym wsp6lnym wysitkom, pula 600 mln z\a szans$
zostac przeznaczona na wdrozenie najtepszych pomystow. More w najwiekszym stopniu przyczynia, si^ do
rozwoju miast sredniej wielkosci

Z wyrazami szacunku,


