
DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

NAWET 20 MLN ZŁ WSPARCIA
NA PROJEKT 

NABÓR WNIOSKÓW
DO 5 GRUDNIA 2018 r.

Projekt strategiczny Ministerstwa Inwestycji  i Rozwoju
w ramach założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pakiet dla średnich miast to jeden z projektów strategicznych realizujących rządową 
Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ukierunkowany na wyrównanie szans 
rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami 
społeczno-gospodarczymi. Pakiet opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest 
to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP.

W bieżącym roku w ramach Pakietu dla średnich miast na przedsiębiorców sektora MŚP czeka 
łącznie 600 mln złotych.

100 mln zł dotacji dla przedsiębiorców sektora MŚP z miast średnich czeka w Programie 
Operacyjnym Polska Wschodnia, kolejne 500 mln zł jest do dyspozycji w programie 
Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty 
inwestycyjne w miastach średnich oraz gminach sąsiadujących z tymi miastami. 

Problemy małych i średnich miast
Wiele miast średnich nie jest postrzeganych jako miejsca, gdzie można znaleźć dobrą pracę 

i prowadzić godne życie. Do najczęstszych problemów można zaliczyć odpływ ludności, 
zwłaszcza osób młodych i przedsiębiorczych, niski poziom inwestycji prywatnych i publicznych, 
wysokie bezrobocie, niedobór wartościowych miejsc pracy czy degradację przestrzeni miejskiej.

Celem działań proponowanych w ramach Pakietu dla miast średnich jest zmiana tej  
sytuacji – nadanie impulsu dla rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie sektora MŚP, 
który zmieni kierunek rozwoju tych obszarów.



Pakiet dla miast średnich dotyczy 255 miejscowości w całej Polsce. Na szczególne 
wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną 
przez Polską Akademię Nauk, w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji 
społeczno-gospodarczych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
W ramach programu Inteligentny Rozwój mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący 

projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na ternie gmin sąsiadujących z tymi miastami 
mogą liczyć na wsparcie w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” 
w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych 
w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług. 

Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona 14 lutego i trwa do 5 grudnia br. Rozszerzono 
w niej zasięg naboru także o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących 
z miastami średnimi.

W tym roku w ramach konkursu na przedsiębiorców czeka 500 mln zł dotacji, to o 100 mln zł 
więcej niż w roku ubiegłym.

Wnioski można składać w pięciu rundach:
I runda – od 20 marca do 9 maja 2018 r.
II runda – od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.
III runda – od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
IV runda – od 1 września do 31 października 2018 r.
V runda – od 1 listopada do 5 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce:
„Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie:
www.miir.gov.pl/rozwoj-miast

TERENY INWESTYCYJNE W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSCE

ZAINTERESUJ SIĘ RÓWNIEŻ:


