
Dotacje na inwestycje w infrastrukturę turystyczną 
regionu  
 

W sierpniu 2009 planowany jest nabór wniosków w ramach Schematu 1.1D1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach, którego realizowane będą 
projekty wpisujące się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Wnioski będą 
mogły składać przedsiębiorstwa spełniające kryteria MŚP z wyłączeniem 
mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat. Wysokość pomocy, którą 
można otrzymać wynosi od min. 100 tys. do 8 mln zł wydatków kwalifikowanych. 

Należy pamiętać, że dofinansowanie w ramach Działania 1.1 może zostać udzielone 
wyłącznie przedsiębiorstwom, czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w 
Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców) lub osobę fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej). 

Wspierane mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt w obszarze 
turystyki - w ramach wyszczególnionych w wytycznych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub 
Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD). Przykładowe projekty to np.: działania zmierzające do 
wprowadzenia nowej lub poszerzenia istniejącej turystycznej oferty usługowej i produktowej, budowa, 
modernizacja infrastruktury turystycznej (np. bazy noclegowej), wdrażanie wspólnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa.  

 

Mieszkańców obszarów wiejskich szczególnie powinno zainteresować, 
że wśród rodzajów działalności, które mogą uzyskać wsparcie, znajdują się: 

 
 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  - kod PKD 55.20.Z   
Podklasa ta obejmuje: zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie 
wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, 
przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. 
Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, 
domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące 
zakwaterowaniu. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:  

ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach 
wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych), kwaterach dla 
gości i bungalowach, domkach lub chatach, bez obsługi, gospodarstwach wiejskich (agroturystyka), 
schroniskach młodzieżowych i górskich.  

 Pola kempingowe i pola namiotowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) – kod PKD 
55.30.Z 

Podklasa ta obejmuje: zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w obozowiskach (np. rekreacyjnych, 
wędkarskich, łowieckich), przyczepach kempingowych, zapewnienie miejsc dla pojazdów kempingowych, 
zapewnienie miejsc na ustawienie namiotów.  

 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – kod PKD 56.10.A 
Podklasa ta obejmuje: przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub 
gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają 
oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane.  

 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - kod PKD 93.21.Z  
Podklasa ta obejmuje: działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, organizowanie różnych 
atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i 
imprezy plenerowe. 

 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD 93.29.Z  
Podklasa ta obejmuje: pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, 
taką jak: transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych, obsługa stoków narciarskich, 
wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego, działalność 
jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym, działalność plaż, działalność producentów i sponsorów 
przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.  

 



Aby uzyskać wsparcie finansowe, należy tylko opracować poprawnie 

WNIOSEK i złożyć go w terminie naboru w trybie określonym w komunikacie w 
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław. 

 

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy musi gwarantować możliwość realizacji projektu oraz 

Projekt musi osiągnąć minimum 25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie 
dodatkowych kryteriów merytorycznych i sektorowych. Zgodnie z obowiązującą instrukcją, 
wniosek powinien zawierać niezbędne informacje uwzględniające kryteria przeprowadzanej oceny, takie 
jak:  

 
Informacje o projekcie:  
 Czy projekt dotyczy nowej inwestycji?  

Poprzez nową inwestycję należy rozumieć: inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i 
prawne, związane z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa 
albo zasadniczą zmianą dotyczącą profilu działalności w istniejącym przedsiębiorstwie lub wprowadzenie 
nowych dodatkowych produktów. Inwestycja może również dotyczyć nabycia środków trwałych 
bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby 
zakup nie nastąpił. Należy też pamiętać, że „nowa inwestycja” musi mieć odzwierciedlenie we 
wskaźnikach realizacji celów projektu. 
Przez dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa rozumieć należy rozszerzenie oferty produktowej 
polegające na wprowadzeniu nowego produktu obok dotychczas już oferowanych produktów.  
 

 Czy projekt zakłada wprowadzenie nowych usług/produktów turystycznych w stosunku 

do dotychczasowej oferty Wnioskodawcy?  
Należy określić i opisać nowe usługi bądź produkty w dziedzinie turystyki, które zamierza wprowadzić w 
wyniku realizacji projektu do swojej oferty.  

W przypadku wprowadzenia nowej usługi/produktu przedsiębiorca, oprócz zaznaczenia odpowiedniej 
opcji, musi także wykazać nową usługę/produkt we wskaźnikach realizacji projektu, przedstawionych w 
dalszej części wniosku.  
 

 Wpływ projektu na środowisko i zrównoważony rozwój:  

Projekt o neutralnym wpływie na środowisko to projekt, który wpływa na środowisko w zakresie 
przewidzianym granicami prawa. Pozytywny wpływ projektu na środowisko ma miejsce wówczas, gdy 
pozwala zmniejszyć oddziaływanie w stopniu wyższym niż wymogi prawa dotyczące ochrony środowiska.  
W przypadku deklaracji o pozytywnym wpływie projektu na środowisko muszą być wskazane 
odpowiednie wskaźniki realizacji celów projektu z tego zakresu. Wnioskodawca za pomocą mierzalnych 
wskaźników musi pokazać, w jaki konkretnie sposób projekt poprawi stan środowiska.  
 

 Zgodność projektu z polityką równych szans:  

Jednym z istotnych kryteriów, których należy przestrzegać podczas określania operacji 
współfinansowanych z funduszy oraz które należy uwzględniać na poszczególnych etapach wdrażania, 
jest dostępność efektów projektu dla osób niepełnosprawnych.  
W przypadku zaznaczenia opcji Projekt pozytywny pod względem równych szans należy ten fakt 
uzasadnić.  
Przykładem działań zgodnych z polityką równych szans są np. wprowadzenie elastycznego czasu pracy 
dla matek nieletnich dzieci, uruchomienie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym przy zakładzie 
pracy, wdrożenie rozwiązań ułatwiających pracę osobom w wieku przedemerytalnym, niepełnosprawnym 
itp.  
 

 Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego:  

Projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych powinny odnosić się do głównych zasad 
społeczeństwa opartego na wiedzy, w szczególności społeczeństwa informacyjnego, tj. powszechnego 
dostępu do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwartej sieci (czyli 
nieskrępowanego dostępu do sieci wszystkich operatorów i usługodawców), zdolności wzajemnego 
łączenia się i przetwarzania danych, kompatybilności i zdolności współpracy wszelkiej techniki 



umożliwiającej pełen kontakt bez względu na miejsce pobytu ludzi, stworzenie warunków dla konkurencji 
w danej dziedzinie.  
W każdym przypadku deklaracja o pozytywnym wpływie projektu na społeczeństwo informacyjne, musi 
zostać poparta wykazaniem odpowiednich wskaźników realizacji celów projektu z tego zakresu.  

 
Opisanie zagrożeń realizacji projektu i sposobów ich przezwyciężania:  
Należy zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu, 
czynniki mogące utrudnić bądź uniemożliwić sprawne wdrożenie projektu i osiągnięcie zakładanych 
wskaźników. W szczególności chodzi tu o określenie ryzyko dotyczącego popytu na produkty bądź usługi, 
których wprowadzenie na rynek będzie wynikiem realizacji projektu oraz konsekwencji dla zdolności 
finansowej wnioskodawcy oraz wpływu na trwałość projektu. Opisując czynniki ryzyka, należy określić 

możliwe sposoby uniknięcia zagrożeń oraz alternatywne sposoby działania.  

 
Współpraca w zakresie realizowanego projektu i działalności turystycznej: 
 Czy Wnioskodawca oferuje usługi/produkty turystyczne wspólnie z innymi podmiotami 

działającymi w obszarze turystyki?  
 
Współpraca w zakresie realizowanego projektu:  
Czy Wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu z 
instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki oraz/lub innymi przedsiębiorstwami?  
Współpraca taka musi dotyczyć realizacji wnioskowanego projektu i być udokumentowana odpowiednią 
umową.  
 

 Czy Wnioskodawca posiada aktywną stronę internetową?  

 Czy Wnioskodawca wykorzystuje Internet świadcząc usługi z dziedziny turystyki?  

 Czy projekt wpisuje się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego?  

- projekt będzie wpisywał się w Program Rozwoju Turystyki w przypadku, gdy będzie umożliwiał 
realizację jednego z markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska.  
 
Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego mówi, że: 
 
Produkt turystyczny – to oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz 
wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu. To pomysł, 
który spowoduje napływ turystów do regionu.  
Produkt turystyczny tworzą: - naturalne i kulturowe walory turystyczne, - dobra materialne i usługi 
świadczone turystom (baza noclegowa i gastronomiczna, czyli podstawowa infrastruktura turystyczna 
oraz atrakcje turystyczne), - usługi umożliwiające dojazd do miejsca pobytu, pobyt i powrót do miejsca 
zamieszkania, - usługi świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi (pilotaż, przewodnictwo, 
imprezy, wypożyczalnie sprzętu, itp.);  
Markowy produkt turystyczny – to produkt turystyczny, który dzięki odpowiedniej filozofii 
funkcjonowania odróżnia się na tle konkurencji dostarczając specyficznych korzyści motywujących 
konsumenta do zakupu. Elementem wspierającym jest odpowiednia nazwa, logo oraz System 
Identyfikacji Wizualnej (zbiór zasad i parametrów określający sposób prezentacji wizualnej 
komunikowania produktu na rynku).  
 

Informacji dla zainteresowanych umieszczone są na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl 

/Dokumentacja konkursu 1.1.D1/ lub można uzyskać w: Punkcie Informacyjnym DIP  

tel.: 071 776 58 12 do 14; e-mail: info.dip@umwd.pl  

 
  

Opracowanie:  

Ryszard Targosz 

http://www.info.dip@umwd.pl/

