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Zarys prezentacji

� środki finansowe na wspieranie turystyki 
w  programach operacyjnych na lata 2007-2013

� finansowanie turystyki w programach regionalnych
(RPO)

� typy projektów i przykłady projektów indywidualnych

� beneficjenci i nabory projektów 

� turystyka w innych programach operacyjnych



Turystyka w programach 
operacyjnych 2007-2013

Szacunkowe alokacje finansowe (EFRR) na działania obejmujące 
wsparcie turystyki:

� 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) - 797,7 mln euro

� Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - 140,3 mln euro

� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - 142,8 mln euro



Poziom wydatków na poszczególne dziedziny 
w ramach RPO



Środki EFRR na działania obejmujące 
turystykę w poszczególnych RPO (mln euro)

49,4

Przeciętny udział dla 16 RPO 
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Główne typy projektów z zakresu turystyki 
finansowane z RPO

� budowa, rozbudowa, modernizacja bazy noclegowej, 

� inwestycje w zakresie bazy gastronomicznej, 

� wsparcie rozwoju infrastruktury turystyki uzdrowiskowej, sportowej 
i rekreacyjnej, 

� renowacja i/lub adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego 
o potencjale turystycznym, 

� zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych, 

� infrastruktura z zakresu turystyki miejsc cennych przyrodniczo,

� budowa ścieŜek rowerowych,

� promocja i informacja turystyczna.



Przykłady indywidualnych projektów 
kluczowych z zakresu turystyki w RPO

Tytuł: Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego

Program: Regionalny Program Operacyjny 
Warmia i Mazury 2007-2013

Całkowita warto ść projektu: 70 mln euro
Dofinansowanie z EFRR: 59,5 mln euro 
Krótki opis projektu: Program Rozwoju … jest zintegrowaną koncepcją rozwoju lokalnego na 
obszarze gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Efektem realizacji 
przedsięwzięcia będzie unowocześnienie lub stworzenie od podstaw bazy rekreacyjnej i 
turystycznej, renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie niezbędnej 
infrastruktury (drogi, wodociągi, kanalizacja).
Wiod ący projektodawca: Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbl ąskiego i Pojezierza 
Iławskiego



Przykłady indywidualnych projektów 
kluczowych z zakresu turystyki w RPO

Tytuł: Utworzenie Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z 
restauracją zabytków Świętego KrzyŜa 

Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013

Całkowita warto ść projektu: 4,5 mln euro
Dofinansowanie z EFRR: 3,8 mln euro
Krótki opis projektu: Projekt zakłada realizację kompleksowych rozwiązań
infrastrukturalnych słuŜących wsparciu rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych 
turystyki pielgrzymkowej, weekendowej i edukacyjnej w obrębie Świętego KrzyŜa, 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i najbliŜszych Świętemu KrzyŜowi miejscowości Gminy 
Bieliny. Efektem będzie wzmocnienie walorów turystycznych (turystyka wypoczynkowa i 
aktywna), umoŜliwienie wycieczkom szkolnym i grupom pracowniczym edukacji i integracji przez 
wypoczynek, zwiększenie ruchu pielgrzymkowego.
Projektodawcy: jst, organizacje pozarz ądowe



Przykłady indywidualnych projektów 
kluczowych z zakresu turystyki w RPO

Tytuł: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie 
Kanału Augustowskiego

Program: RPO Województwa Podlaskiego 
na lata 2007-2013

Całkowita warto ść projektu: 10,3 mln euro
Dofinansowanie z EFRR: 7,7 mln euro
Krótki opis projektu:
Projekt zakłada zagospodarowanie plaŜ i budowę Gminnego Centrum Turystycznego nad 
jeziorem Orle na terenie gminy Płaska. Ponadto planowane jest wykonanie tras rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuŜ szlaku Kanału Augustowskiego, które w okresie 
zimowym przekształcone zostaną w trasy do narciarstwa biegowego. 
Projektodawca: Gmina Miasto Augustów, Gmina Płaska



Beneficjenci RPO 
w kontekście wsparcia turystyki

� jednostki samorz ądu terytorialnego

� związki i stowarzyszenia jst

� organizacje pozarz ądowe

� przedsiębiorcy

� jednostki sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi 

� instytucje sektora finansów publicznych 

� podmioty funkcjonujące w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

W zaleŜności od RPO, zgodnie z decyzją IZ:



Dofinansowanie projektów z zakresu turystyki 
realizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe 

w ramach RPO

� poziom dofinansowania w danym działaniu/poddziałaniu zaleŜy 
od decyzji właściwej Instytucji Zarządzającej RPO

� najczęściej w programach regionalnych: 70% - 85% kosztów
kwalifikowanych inwestycji 



Maj 2008 r.Zachodniopomorskie

Czerwiec 2008 r.Wielkopolskie

Marzec 2008 r.Warmi ńsko-Mazurskie

Lipiec 2008 r.Świętokrzyskie

Marzec 2008 r.Śląskie

Marzec 2009 r.Pomorskie

Marzec 2008 r.Podlaskie

Luty 2009 r.Podkarpackie

Maj 2008 r.Opolskie

II kwartał 2008 r.Mazowieckie

Czerwiec 2008 r.Małopolskie

Harmonogram naborów w trakcie opracowaniaŁódzkie

II kwartał 2008 r.Lubuskie

Marzec 2008 r.Lubelskie

I kwartał 2009 r.Kujawsko-Pomorskie

Maj 2009 r.Dolnośląskie

TERMIN PIERWSZYCH NABORÓWWOJEWÓDZTWO

Nabory projektów w osiach 
obejmujących wsparci turystyki w RPO



Wsparcie projektów z zakresu turystyki 
w innych programach operacyjnych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

� inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, 
w tym inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych

Tylko projekty indywidualne
(Polska Organizacja Turystyczna – Instytucja WdraŜająca 
prowadzi nabór fiszek projektowych)



Wsparcie projektów z zakresu turystyki 
w innych programach operacyjnych

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

Tytuł projektu indywidualnego: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Całkowita warto ść projektu: 50 mln euro
Dofinansowanie z EFRR: 42,5 mln euro
Krotki opis projektu: budowa i oznakowanie ścieŜek rowerowych 
o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast) oraz wytyczanie 
i oznakowanie tras rowerowych głównie na terenie pozamiejskim. Projekt 
zakłada powstanie infrastruktury, która umoŜliwi długodystansowe przejazdy 
rowerowe.
Projektodawcy: Przygotowanie koncepcji realizacji Projektu oraz studium 
wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko – MRR, 
Przygotowanie koncepcji przebiegu tras rowerowych oraz realizacja projektów – samorz ądy  
województw w porozumieniu z partnerami (podmioty uc zestnicz ące w realizacji 
projektów w poszczególnych województwach – JST, Lasy  Państwowe, Parki 
Narodowe, itp.);

lubelskie

podkarpackie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

podlaskie



Główne kategorie kosztów 
kwalifikowanych

� przygotowanie projektu, w tym m.in.: 
- prace studialne, ekspertyzy, badania
- dokumentacja techniczna, studium wykonalności, raport ooś
- prace projektantów, architektów, konserwatorów
- dokumentacja przetargowa

� realizacja, w tym m.in. :
- zakup nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowanych projektu)
- przygotowanie terenu
- prace budowlane

� promocja projektu
- materiały promocyjne  (foldery, publikacje itp.)
- strony internetowe

W zaleŜności od programu, zgodnie z decyzją IZ:



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoMinisterstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspul. Wspóólna 2/4lna 2/4
www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl


