76

Dotacje w regionach

W województwach czekaj¹
dotacje na turystykê

Fot: image bank sweden

Projekty z zakresu turystyki mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie we wszystkich
szesnastu regionalnych programach operacyjnych. Projekty te mog¹ dotyczyæ
budowy lub modernizacji infrastruktury noclegowej, inwestycji w bazê gastronomiczn¹,
innej infrastruktury turystycznej - w tym œcie¿ek rowerowych, szlaków konnych,
szlaków wodnych, szlaków pieszych, oznakowania tras turystycznych.

Z

a dotacjê unijn¹ mo¿na równie¿ dokonaæ przebudowy i rozbudowy obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty s³u¿¹ce turystyce wodnej).
W ka¿dym województwie zasady pozyskania takiej pomocy – kr¹g potencjalnych beneficjentów, wartoœæ dotacji,
rodzaje inwestycji przewidzianych do dofinansowania
– s¹ jednak ró¿ne.
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Ka¿de województwo po swojemu
Wszystkie regionalne programy operacyjne maj¹ specjalnie wydzielone dzia³ania na projekty dotycz¹ce turystyki. Niektóre województwa decyduj¹ siê na wyodrêbnianie
ró¿nych kategorii projektów zwi¹zanych z turystyk¹ i tworzenie dla nich osobnych dzia³añ, poddzia³añ czy schematów. Takie rozwi¹zanie przyjêto chocia¿by w wojewódzwww.fundusze-europejskie.pl

twie œl¹skim, wydzielaj¹c w ramach priorytetu III ,,Turystyka’’, 4 dzia³ania, a w ich ramach kolejne poddzia³ania.
Stworzono w ten sposób poni¿sz¹ listê dzia³añ: dzia³anie
3.1 ,,Infrastruktura zaplecza turystycznego’’, poddzia³anie
3.1.1 ,,Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiêbiorstwa’’, poddzia³anie 3.1.2 ,,Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne’’; dzia³anie 3.2 ,,Infrastruktura oko³oturystyczna’’, poddzia³anie 3.2.1 ,,Infrastruktura
oko³oturystyczna/ przedsiêbiorstwa’’, poddzia³anie 3.2.2.
,,Infrastruktura oko³oturystyczna/ podmioty publiczne’’;
dzia³anie 3.3. ,,Systemy informacji turystycznej’’; dzia³anie
3.4. ,,Promocja turystyki’’.
Ka¿de z powy¿szych dzia³añ dotyczy innego rodzaju
przedsiêwziêæ oraz typów beneficjentów. Przedsiêbiorcy
mog¹ pozyskaæ wsparcie jedynie w ramach poddzia³ania
3.1.1 oraz 3.2.1 - pozosta³e dzia³ania przeznaczone s¹ dla
jednostek samorz¹du terytorialnego, podmiotów z nimi powi¹zanych, koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz or-
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ganizacji pozarz¹dowych. Odmienne podejœcie przyjêto
w województwie podkarpackim, tworz¹c jedn¹, niepodzielon¹ na dzia³ania oœ priorytetow¹ - ,,Turystyka i kultura’’.
W ramach tej osi dofinansowanie mog¹ pozyskaæ projekty
dotycz¹ce obiektów infrastruktury turystycznej, w tym
m.in. szlaki, trasy turystyczne, wyci¹gi narciarskie, przystanie wodne, k¹pieliska i inne formy infrastruktury s³u¿¹cej
rozwojowi turystyki wraz z infrastruktur¹ sanitarn¹, gastronomiczn¹, noclegow¹, informacyjn¹. Oba przedstawione
rozwi¹zania nios¹ dla wnioskodawców zarówno pozytywne jak i negatywne skutki, wynikaj¹ce g³ównie z podzia³u
œrodków przeznaczonych na dofinansowanie w poszczególnych województwach. W pierwszym przypadku - g³êbokiego podzia³u poszczególnych rodzajów projektów pomiêdzy ró¿ne dzia³ania - pula pieniêdzy przewidziana na
dzia³anie czy poddzia³anie jest stosunkowo niewielka. Nie
ma jednak niebezpieczeñstwa, ¿e wszystkie dostêpne œrodki zostan¹ rozdysponowane pomiêdzy projekty reprezentuj¹ce tylko jeden z rodzajów projektów. I ¿e dofinansowanie
pozyskaj¹ np. wy³¹cznie œcie¿ki krajoznawcze a zabraknie
œrodków na projekty zwi¹zane z popraw¹ bazy noclegowej. W drugim przypadku wszystkie kategorie projektów
oceniane s¹ wprawdzie razem, ale wnioskodawcy mog¹
jednak wzi¹æ udzia³ we wszystkich og³aszanych w ramach
osi priorytetowej konkursach, co pozwala na kilkukrotne
z³o¿enie tego samego wniosku w kolejnych naborach.
W celu uzyskania informacji o sposobie regulacji zastosowanym w konkretnym województwie, potencjalni wnioskodawcy powinni dok³adnie przeanalizowaæ dokument:
„Uszczegó³owienie do regionalnego programu operacyjnego”, zw³aszcza pod k¹tem spe³niania przez projekt tzw.
kryteriów wejœcia: zbie¿noœci planowanego projektu z wymienionymi tam przyk³adowymi rodzajami projektów.

klasa PKD 92.72; rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 79.1,
79.9, 93.1, 93.2 oraz klasa PKD 91.03).
Nie we wszystkich województwach przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ siê o œrodki w ramach dzia³añ przeznaczonych
konkretnie dla projektów turystycznych. W województwie
œwiêtokrzyskim beneficjentami dzia³ania 5.3 ,,Inwestycje
w sferê dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu’’, mog¹ byæ jednostki samorz¹du terytorialnego (jst), ich zwi¹zki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadaj¹ce
osobowoœæ prawn¹, instytucje kultury, organizacje turystyczne dzia³aj¹ce non-profit, organizacje pozarz¹dowe,
koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe oraz osoby prawne koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, PGL Lasy Pañstwowe
i ich jednostki organizacyjne, spó³ki prawa handlowego,
w których wiêkszoœæ akcji lub udzia³ów posiadaj¹ samorz¹dy terytorialne, jednostki sektora finansów publicznych
nie wymienione wy¿ej (w rozumieniu art. 4 ustawy o finansach publicznych Dz. U. 2005 r. nr 249, poz. 2104 z póŸn.
zm.). Przedsiêbiorcy planuj¹cy przyk³adowo budowê lub
remont hotelu mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie w ramach dzia³ania 1.1 ,,Bezpoœrednie wsparcie sektora mikro,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw’’. Jest to dzia³anie ogólnie skierowane do przedsiêbiorstw, którego celem jest
wzrost innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci mikro, ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw poprzez wsparcie przedsiêwziêæ
poprawiaj¹cych ich poziom technologiczny lub organizacyjny, zwi¹zanych z rozbudow¹ przedsiêbiorstwa, zakupem œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych
i prawnych. Aby prawid³owo z³o¿yæ wniosek potencjalni
beneficjenci powinni dok³adnie przeanalizowaæ ,,Uszczegó³owienie do regionalnego programu operacyjnego’’, pod
k¹tem przynale¿noœæ wnioskodawcy do jednego z wymienionych tam typów beneficjentów.

Beneficjenci, czyli co dla kogo

Wielkoœæ dotacji

O dofinansowanie projektów zwi¹zanych z turystyk¹
mog¹ ubiegaæ siê jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarz¹dowe, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe oraz przedsiêbiorstwa. W niektórych województwach o dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê wszystkie rodzaje przedsiêbiorstw (np. w województwach kujawsko-pomorskim i ³ódzkim). W województwie zachodniopomorskim wnioski w ramach poddzia³ania 5.1.1 ,,Infrastruktura turystyki’’, mog¹ sk³adaæ wy³¹cznie du¿e
przedsiêbiorstwa, w innych (podlaskie, warmiñsko-mazurskie, dolnoœl¹skie) mikro, ma³e i œrednie firmy. Jeszcze inne województwa (Ma³opolska) zawê¿aj¹ kr¹g beneficjentów do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ i realizuj¹cych projekty w obszarze
turystyki rekreacji i sportu (Grupa PKD Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci - rok 2004: 55.1, 55.2, 63.3, 92.6 oraz

Wysokoœæ dofinansowania o jakie mog¹ ubiegaæ siê
wnioskodawcy jest bardzo ró¿na i waha siê miêdzy 30 a 85
proc. wartoœci kosztów kwalifikowanych. Najwy¿sze dofinansowanie mog¹ uzyskaæ jednostki samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne samorz¹dów terytorialnych posiadaj¹ce osobowoœæ
prawn¹, instytucje kultury, organizacje turystyczne dzia³aj¹ce non-profit, organizacje pozarz¹dowe, koœcio³y i zwi¹zki
wyznaniowe oraz osoby prawne koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych, PGL Lasy Pañstwowe i ich jednostki organizacyjne. W przypadku przedsiêbiorców maksymalna wysokoœæ dotacji jest obliczana na podstawie maksymalnej
dopuszczalnej intensywnoœci pomocy publicznej, okreœlonej w rozporz¹dzeniu ministra rozwoju regionalnego z 11
paŸdziernika 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów >
www.fundusze-europejskie.pl
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Najbli¿sze nabory
W wiêkszoœci województw odby³y siê ju¿ pierwsze konkursy
projektów z zakresu turystyki. Planowane s¹ kolejne, jednak
terminy na ogó³ nie s¹ jeszcze znane. Najbli¿sze konkursy:
O Kujawsko-pomorskie – grudzieñ 2009
O Lubelskie – marzec 2010
O Opolskie – 1-15 czerwca 2010
O Œl¹skie – 5 marca – 5 maja 2010

> operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z póŸn. zm.).
Wartoœæ ta waha siê od 30 proc. (np. œrednie przedsiêbiorstwa w woj. ma³opolskim) do nawet 70 proc. (mikroprzedsiêbiorstwa w województwach kujawsko
– pomorskim, podlaskim).

Najczêœciej pope³niane b³êdy
Czêstym problemem, powoduj¹cym odrzucenie wniosku ju¿ na etapie oceny formalnej, jest brak znajomoœci
przez wnioskodawców zapisów dokumentu pod nazw¹
„Linia demarkacyjna pomiêdzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójnoœci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. W przypadku projektów z obszaru turystyki, najczêstszym b³êdem pope³nianym przez

Jak przygotowaæ siê do aplikowania
Ró¿norodnoœæ zasad i kryteriów stosowanych przy ocenie projektów w ró¿nych województwach uniemo¿liwia
podanie jednej, skutecznej recepty na przygotowanie projektu, który zostanie pozytywnie oceniony przez jednostkê
wdra¿aj¹c¹. Mo¿na jednak podaæ kilka ogólnych zasad, jakimi powinien kierowaæ siê wnioskodawca chc¹cy zmaksymalizowaæ swoje szanse na pozyskanie wsparcia. Pierwsz¹, podstawow¹ czynnoœci¹ jak¹ nale¿y wykonaæ, jest dok³adne zapoznanie siê z ,,Uszczegó³owieniem do regionalnego programu operacyjnego’’. Na jego podstawie nale¿y
okreœliæ dzia³anie, z którego mo¿liwe jest aplikowanie
o œrodki na realizacje planowanego projektu, zwracaj¹c
przy tym szczególn¹ uwagê na typy beneficjentów mog¹cych startowaæ w ramach tego dzia³ania, przyk³adowe rodzaje projektów oraz wy³¹czenia. Je¿eli wnioskodawca nie
korzysta z us³ug firmy doradczej, powinien dok³adnie zapoznaæ siê z dokumentacj¹ konkursow¹, przygotowanymi
przez jednostkê wdra¿aj¹c¹ poradnikami dla beneficjentów, powinien równie¿ œledziæ wszelkie informacje jakie
pojawiaj¹ siê na stronie internetowej jednostki. Przydatne
jest uczestnictwo w organizowanych przez jednostkê szkoleniach, które zwykle odbywaj¹ siê przed og³oszeniem naboru wniosków w ramach danego dzia³ania.
W uszczegó³owieniu lub dokumentacji konkursowej
mo¿na znaleŸæ informacje o kryteriach, którymi bêd¹ kiero-

Wa¿ne jest wczeœniejsze zgromadzenie za³¹czników do wniosku, gdy¿ czêsto czas
oczekiwania na ich wydanie jest bardzo d³ugi.
przedsiêbiorców jest wnioskowanie o dofinansowanie na
budowê lub remont niewielkich obiektów, w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Ma³e projekty, w których wartoœæ dofinansowania nie
przekracza 300 tysiêcy z³, zlokalizowane na terenach wiejskich mog¹ otrzymaæ dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( dzia³anie ,,Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw’’). Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹, na któr¹
nale¿y zwróciæ uwagê przed przyst¹pieniem do przygotowywania dokumentacji konkursowej, s¹ wy³¹czenia dotycz¹ce danego dzia³ania. Wy³¹czenia te wskazuj¹ rodzaje
projektów, które nie mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie
z danego dzia³ania. Tego typu regulacja zawarta jest np.
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Ma³opolskiego, a dotyczy dzia³ania 3.1 ,,Rozwój infrastruktury turystycznej’’, schemat D: ,,Inwestycje w poprawê
bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych’’. W ramach tego schematu
nie bêd¹ wspó³finansowane projekty zlokalizowane na terenie Krakowa oraz inwestycje o charakterze agroturystycznym i w gospodarstwach prowadzonych przez rolników.
www.fundusze-europejskie.pl

waæ siê asesorzy oceniaj¹cy projekt oraz przewidzian¹ punktacjê. Wskazane jest przeanalizowanie planowanego projektu pod k¹tem spe³nienia poszczególnych kryteriów oraz
wzbogacenie go o dzia³ania zwiêkszaj¹ce liczbê mo¿liwych
do zdobycia punktów. Warto jest, w oparciu o kryteria oceny
projektu, samodzielnie wyliczyæ punktacjê projektu, uzyskuj¹c dziêki temu orientacjê co do prawdopodobieñstwa uzyskania przez projekt dofinansowania. Wa¿ne jest tak¿e zadbanie o wczeœniejsze zgromadzenie wymaganych za³¹czników, gdy¿ w niektórych przypadkach czas oczekiwania na
ich wydanie jest bardzo d³ugi. Najwiêksze problemy w tym
zakresie mog¹ stwarzaæ za³¹czniki œrodowiskowe, zw³aszcza decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjê przedsiêwziêcia. O jej wydanie wnioskodawca powinien zwróciæ siê do w³aœciwej gminy, która po konsultacji
ze starostwem powiatowym i powiatowym inspektorem sanitarnym wydaje stosown¹ decyzjê. Decyzja ta mo¿e zobowi¹zywaæ wnioskodawcê do przedstawienia raportu dotycz¹cego oddzia³ywania projektu na œrodowisko naturalne.
Raport taki jest przygotowywany przez wyspecjalizowane
firmy, koszt takiego opracowania ponosi beneficjent.

