Startuje 8. edycja konkursu „Grunt
na medal"
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Polska Agencja Informacji i Handlu zaprasza prezydentów, burmistrzów i wójtów z całej Polski do udziału w 8.
edycji konkursu „Grunt na medal” 2018. Przypomnijmy, że celem wydarzenia jest wyłonienie i promocja
najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.
Dzięki udziałowi w konkursie miasta i gminy maja wyjątkową możliwość promocji swojego regionu i pozyskiwania
nowych inwestycji. Najatrakcyjniejsze zgłoszone oferty terenów inwestycyjnych będą, wzorem ubiegłorocznych
edycji rekomendowane przez PAIH inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie
działalności gospodarczej w Polsce. Dodatkowo zwycięzcy będą mogli używać znaku „Grunt na medal” we
wszystkich materiałach promocyjnych.
Na oferty czeka w Województwie Małopolskim w Centrum Business in Małopolska Marek Martynowicz +48 12 620
91 44, marek.martynowicz@umwm.pl
Termin zgłaszania ofert mija 4 czerwca br., zaś rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do końca grudnia
2018 r. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na portalu PAIH www.paih.gov.pl, na stronach urzędów
marszałkowskich oraz instytucji, w których znajdują się Regionalne Centra Obsługi Inwestora – w Województwie
Małopolskim: www.businessinmalopolska.pl . Uhonorowanie zwycięzców nastąpi w trakcie specjalnie na tę
okoliczność zorganizowanej konferencji.
Nagrody dla zwycięzców w konkursie „Grunt na medal” 2018
Organizator konkursu przewidział następujące nagrody dla zwycięzcy konkursu:
okolicznościowa statuetka,
certyﬁkat „Grunt na medal” 2018 podpisany przez Prezesa PAIH i Marszałka Województwa Małopolskiego,
możliwość używania logo „Grunt na medal” 2018 w materiałach promocyjnych,
promocja zwycięskiego terenu na portalu PAIH,
specjalna promocja terenu w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i urzędy
marszałkowskie.
Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz załącznikami wykaz poniżej,
które dostępne są na stronach urzędów marszałkowskich oraz PAIH.

Grunt na medal 2018_zał.1_parametry terenu,
Grunt na medal 2018_zał.2_oświadczenie właściciela prywatnego,
Grunt na medal 2018_zał.2a_oświadczenie właściciela prywatnego_instytucje państwowe,
Grunt na medal 2018_zał.3_formularz zgloszeniowy,
Grunt na medal 2018_zał.4_formatka opisu oferty,
Grunt na medal 2018_ zał.5_wzór opisu gminy,
Grunt na medal 2018_zał.6_lista z adresami COI,
Grunt na medal 2018_Zał.7_założenia prezentacji gminy podczas audytu,

3

Grunt na medal_regulamin 2018

4

