Ministerstwo Sportu i Turystyki

Finansowanie tworzenia
i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych
ze środków UE
– praktyczny przewodnik

Warszawa, marzec 2009

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 240/09.

Materiał przygotowany przez PSDB grupa WYG
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Publikacja bezpłatna sfinansowana ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki

2

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

Spis treści
1.

Wstęp .............................................................................................................

5

2.

Ogólne informacje o funduszach UE ..............................................................

6

3.

Instrumenty wsparcia dostępne dla przedsiębiorstw turystycznych ............
3.1. Regionalne Programy Operacyjne ..................................................................

19
19

3.1.1. Pomoc publiczna .............................................................................................
3.1.2. Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych ..................................................................................................

19

3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
3.1.2.6.
3.1.2.7.
3.1.2.8.
3.1.2.9.
3.1.2.10.
3.1.2.11.
3.1.2.12.
3.1.2.13.
3.1.2.14.
3.1.2.15.
3.1.2.16.

Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo
Województwo

22

Dolnośląskie ..............................................................
Kujawsko-Pomorskie ..................................................
Lubelskie ..................................................................
Lubuskie ...................................................................
Łódzkie .....................................................................
Małopolskie ...............................................................
Mazowieckie ..............................................................
Opolskie ...................................................................
Podkarpackie ............................................................
Podlaskie ..................................................................
Pomorskie .................................................................
Śląskie ......................................................................
Świętokrzyskie ..........................................................
Warmińsko-Mazurskie ................................................
Wielkopolskie ............................................................
Zachodniopomorskie ..................................................

23
25
26
28
31
32
35
37
39
40
41
46
49
51
55
60

3.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ...............................................

62

3.2.1. Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym .................
3.2.2. Działanie 6.1. Paszport do eksportu .................................................................
3.2.3. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym ..........................................................................................

62
63

3.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ...........................................................

68

66

3.3.1. Działanie 3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw .....................................

68

3.4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ...............................................................

70

3.4.1.

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki .........................................
3.4.1.1.
Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach .......
3.4.2. Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia .....
3.4.3. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ........................
3.4.3.1.
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw .......................................................

71
71
75
76

4.

Zasady tworzenia projektu ............................................................................
4.1. Uzasadnienie projektu (analiza problemów) ...................................................
4.2. Cel projektu ................................................................................................
4.3. Działania przewidziane w projekcie (kwalifikowalność przedmiotu projektu) .......
4.4. Wskaźniki produktu i rezultatu ......................................................................
4.5. Harmonogram wdrażania .............................................................................
4.6. Kosztorys projektu (kwalifikowalność kosztów) ...............................................

78
78
80
81
84
85
85

5.

Studia przypadku ...........................................................................................

89

77

3

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

5.1. Budowa hotelu z elementami innowacyjnymi .................................................
5.2. Rozbudowa Centrum Kongresowo-Hotelowego o Centrum Rekreacji
i Aquapark ..................................................................................................
5.3. Modernizacja i adaptacja zabytkowej nieruchomości na cele turystyczne
w powiecie X ...............................................................................................
5.4. Budowa nowoczesnego SPA – kliniki zdrowia i urody ......................................
5.5. Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej .............................................
5.6. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego ....................................................
5.7. Centrum narciarsko-snowboardowe ...............................................................

89
96
102
107
114
127
131

6.

Źródła informacji ........................................................................................... 137

7.

Słownik skrótów ............................................................................................ 140

4

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

1. Wstęp
Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki jest odpowiedzialny między innymi
za prowadzenie prac związanych z tworzeniem mechanizmów regulacji rynku turystycznego,
w szczególności:
• inicjowanie działań zmierzających do ułatwienia działalności przedsiębiorcom sektora turystycznego, a w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom,
• współudział w realizacji programów rządowych wspierających rozwój przedsiębiorczości,
• analizowanie uwarunkowań rozwoju turystyki i podejmowanie działań w celu eliminowania
negatywnych zjawisk hamujących rozwój przedsiębiorczości w sektorze turystyki,
• zarządzanie jakością usług turystycznych, w tym poprzez działania mające na celu podnoszenie jakości usług turystycznych oraz wzrost ich konkurencyjności,
• dostosowywanie zasad świadczenia usług turystycznych do standardów Unii Europejskiej,
• ochronę konsumentów usług turystycznych.
Realizując swoje zadania Departament wspiera między innymi rozwój przedsiębiorstw branży
turystycznej, która może skutecznie wykorzystywać do tego celu środki unijne z nowej perspektywy finansowej. Lata 2007–2013 to nowy okres budżetowy Unii Europejskiej, w którym przewidziano dla Polski znaczne środki finansowe na rozwój turystyki. Te czynniki to nowe otwarcie
– to szansa na prawdziwy rozwój sektora turystyki w Polsce. W większości programów operacyjnych na lata 2007–2013 przewidziano wsparcie dla rozwoju turystyki, w tym również z wielu
z nich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy działający w tym sektorze.
Pozyskiwanie pieniędzy unijnych nie jest łatwe. Samo przygotowanie projektu i złożenie wniosku
aplikacyjnego jest już dużą sztuką. Często przedsiębiorcy mają problemy z odnalezieniem,
wśród wielu programów operacyjnych (Priorytetów i Działań), najbardziej odpowiednich źródeł
finansowania własnych pomysłów. Dlatego też Departament Turystyki Ministerstwa Sportu
i Turystyki zdecydował się na opracowanie praktycznego przewodnika.
W pierwszej części przewodnika przedstawione zostały ogólne informacje o funduszach unijnych, takie jak: rodzaje funduszy i programów operacyjnych, turystyka w programach operacyjnych, role poszczególnych instytucji, najważniejsze pojęcia, tryby wyboru projektów oraz
wymagana dokumentacja na etapie składania projektu i podpisania umowy. Następnie przedstawione zostały instrumenty wsparcia, jakie są dostępne dla przedsiębiorstw turystycznych.
Rozdział zawiera opis podstawowych zasad udzielania wsparcia, typy wspieranych projektów czy
poziom wsparcia. Wyszczególnione zostały tylko te instrumenty, w ramach których przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą uzyskać wsparcie z dotacji unijnych. Kolejny rozdział zawiera
najważniejsze zasady przygotowania projektów. Omówione zostały następujące kwestie: uzasadnienie projektu, czyli analiza problemów, cel projektu, działania przewidziane w projekcie
(kwalifikowalność przedmiotu projektu), wskaźniki produktu i rezultatu, harmonogram wdrażania oraz kosztorys projektu (kwalifikowalność kosztów).
Całość praktycznego przewodnika zamyka opis studiów przypadków, dla których zidentyfikowano potencjalne źródła finansowania najlepiej odpowiadające specyfice projektu. Opis uwzględnia, w sposób praktyczny, takie zagadnienia jak: podejście do oceny innowacyjności, wartość
dodana projektu oraz kwalifikowalność kosztów, na które Wnioskodawca napotyka w trakcie
konstruowania projektu.
Życzymy przyjemnej lektury
Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki
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2. Ogólne informacje o funduszach UE
Rodzaje funduszy i programów operacyjnych perspektywy 2007–2013
Dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych jest Narodowa Strategia Spójności (NSS), której nazwa urzędowa brzmi
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Dokument ten określa ogólne kierunki
wydatkowania środków i ich podział na poszczególne programy operacyjne z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Aby móc skorzystać ze środków z EFRR, EFS oraz FS, przygotowane zostały programy, które
dokładnie wskazują potencjalnych Beneficjentów i rodzaje projektów do dofinansowania. Obecnie wszystkie cele zawarte w NSS będą realizowane przez określone programy operacyjne:
Nazwa Programu Operacyjnego
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Innowacyjna Gospodarka
Program Kapitał Ludzki
16 Programów Regionalnych
Program Rozwój Polski Wschodniej
Program Pomoc Techniczna
Programy Europejskiej Współpracy
Terytorialnej

Źródło finansowania
współfinansowany z EFRR i FS
współfinansowany z EFRR
współfinansowany z EFS
finansowane z EFRR
finansowany z EFRR
finansowany z EFRR
finansowany z EFRR

Kwota środków
zarezerwowanych na
realizację Programu
37,6 mld euro
9,7 mld euro
11,5 mld euro
16,5 mld euro
2,3 mld euro
0,6 mld euro
8,5 mld euro

Należy zwrócić uwagę, że oprócz polityki regionalnej, Unia Europejska kładzie także spory nacisk na politykę rolną, rybactwa i rybołówstwa. W Polsce, polityki te są realizowane w ramach
dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW), na
realizację którego alokowano 17,2 mld euro; Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (PO RYBY), na realizację
którego zarezerwowano środki w wysokości 0,9 mld euro.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój
infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,
zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Wzrost atrakcyjności
Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach – transportu,
środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego – poprzez realizację
następujących celów szczegółowych programu:
1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się
przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie
ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego
środków transportu.
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3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł
energii.
4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.
6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie
nowoczesnych technologii.
Cechą charakterystyczną PO Infrastruktura i Środowisko jest integralne ujęcie problematyki
podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną i zasadnicze elementy
infrastruktury społecznej.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację sześciu celów szczegółowych:
1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Przyjęta strategia PO IG zakłada kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R, inwestycji oraz doradztwa i szkoleń niezbędnych do
realizacji inwestycji, jako działań przyczyniających się do wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim oraz na rynkach międzynarodowych i w konsekwencji
kreujących trwałe i lepsze miejsca pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Ponadto, wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie kooperacji w sferze gospodarki i nauki, obejmującej
zarówno przedsiębiorców, jak i instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki naukowe. Przyczyni się ono do zwiększenia efektów synergii uzyskiwanej dzięki współpracy, przyspieszenia dyfuzji
nowych rozwiązań, a także zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
Celem głównym PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie
realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie
obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania
w administracji państwowej. W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw,
zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej
i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw
zdrowotnych wśród osób pracujących. W ramach Programu realizowane będą inicjatywy mające
na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym
doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy.
Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
Każde polskie województwo posiada własny regionalny program rozwoju, w ramach którego
o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty realizujące projekty w określonym

7

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

województwie. Dzięki temu, że zostało opracowanych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych możliwa jest identyfikacja potrzeb potencjalnych Beneficjentów na jak najniższym szczeblu. Przygotowaniem i realizacją RPO zajmują się Zarządy Województw, przede wszystkim odpowiedzialne są one za ocenę i wybór projektów do dofinansowania, za dokonywanie płatności
na rzecz Beneficjentów, za kontrolę, monitorowanie i ewaluację realizacji Programu. Należy
podkreślić, że w ramach RPO projekty można realizować tylko i wyłącznie na terenie danego
województwa. Priorytety w poszczególnych RPO są do siebie zbliżone. Ze środków RPO można
dofinansować przedsięwzięcia związane ze zdrowiem, edukacją, rewitalizacją miast, turystyką,
kulturą, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu. Znaczna część środków jest
przeznaczana na realizację inwestycji z obszaru transportu oraz wspierania badań i rozwoju technologicznego. Zawsze też RPO zawiera Priorytet dotyczący rozwoju przedsiębiorstw,
w szczególności tych z sektora MSP.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
Stworzenie instrumentu wsparcia dla pięciu województw Polski Wschodniej jest, z jednej strony,
próbą przeciwdziałania problemom społeczno-gospodarczym tej części Polski, a z drugiej, szansą wykorzystania istniejących potencjałów dla jej rozwoju. Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. w sprawie przyznania specjalnych środków na rozwój pięciu regionów Unii Europejskiej o najniższym poziomie PKB na
mieszkańca (dane Eurostatu z 2002 r.), obejmie następujące województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Intencją Programu jest zahamowanie
tendencji stagnacyjnych, decydujących o marginalizacji i peryferyjności województw Polski
Wschodniej oraz pobudzenie czynników wzrostu w tych województwach. Program ten będzie
stanowił dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniał działanie
innych Programów na obszarze Polski Wschodniej, w drodze wywołania efektów synergii lub
poprzez realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny.
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)
Program Pomoc Techniczna znacznie różni się od pozostałych Programów. Ten program skierowany jest do instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dotacji, czyli do Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego
przebiegu realizacji NSRO w latach 2007–2013. Środki z programu PO PT przyczyniają się
zarówno do tego, aby przyznawanie dotacji odbywało się w ustalonych terminach, jak również
aby był sprawny przepływ informacji między ww. Instytucjami a Beneficjentami.
Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
Europejska Współpraca Terytorialna zawiera w sobie wiele Programów, z których można otrzymać środki na bardzo różne projekty. Realizacji założeń Europejskiej Współpracy Terytorialnej
służą trzy typy programów: programy współpracy transgranicznej, programy współpracy transnarodowej, programy współpracy międzyregionalnej. Programy operacyjne EWT w ramach
poszczególnych komponentów będą wdrażane zgodnie z jednolitymi zasadami, wynikającymi
z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji programów w latach 2004–2006. Wprowadzenie
jednolitych zasad wdrażania przyczyni się do ułatwienia zarządzania samymi Programami oraz
wspólnymi, międzynarodowymi projektami finansowanymi ze środków EFRR.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Wsparcie ze środków PROW przeznaczone jest dla polskich rolników, przetwórców rolnych oraz
gmin wiejskich i małych miast. Dofinansowaniu podlegać będą działania wspierające proces
restrukturyzacji gospodarstw rolnych i wzmocnienie kapitału rzeczowego, przy możliwości ograniczenia wsparcia dla gospodarstw największych. Ponadto instrumenty wsparcia powinny być
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skierowane na dalszą poprawę konkurencyjności przemysłu spożywczego, w szczególności
w odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw, oraz wsparcie kreowania wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego będzie również realizowana poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie jakości produkcji, polepszania infrastruktury
wsi i tworzenia grup zrzeszających producentów rolnych. Poza tym będzie możliwość ubiegania
się o wsparcie obejmujące podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji poprzez kształcenia
zawodowe, działania informacyjne i szkoleniowe oraz umożliwienie korzystania z usług doradczych. Wsparcie to obejmować będzie zarówno sektor rolny jak i leśny. Z PROW wsparcie
otrzymają zarówno młodzi rolnicy, którzy potrzebują środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, jak również zapewnione zostaną źródła utrzymania osobom w wieku przedemerytalnym, rezygnującym z działalności rolniczej. Rolnicy mogą także otrzymać dotacje na rezygnację z gospodarstwa i zmianę jego profilu, np. na gospodarstwo agroturystyczne lub założenie
swojej firmy. Środki można także otrzymać na zalesianie oraz odtworzenie lasów, które zostały
zniszczone. Beneficjentami Programu są także przetwórcy rolni, którzy produkują m.in. produkty
mleczne, soki z owoców, przetwarzają warzywa, pieczarki, produkują mięsa czy wędliny. W celu
poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast, środki z PROW skierowane są do władz
gmin wiejskich oraz instytucji, które dzięki wsparciu są w stanie zrealizować ten cel. Z PROW
można także otrzymać środki na podniesienie aktywności i integracji mieszkańców danej wsi.
Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych
inicjatyw partnerów społecznych. Temu przedsięwzięciu służy Oś Leader.
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich” (PO „RYBY”)
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007–2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi
są: racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego
i przetwórstwa ryb, poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Role poszczególnych instytucji
Dla każdego programu operacyjnego państwo członkowskie wyznacza:
a) instytucję zarządzającą: krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej lub podmiot publiczny lub prywatny, wyznaczone do zarządzania programem operacyjnym,
b) instytucję certyfikującą: krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej lub podmiot publiczny, wyznaczone do poświadczenia deklaracji wydatków i wniosków o płatność
przed ich przesłaniem Komisji,
c) instytucję audytową: krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej lub podmiot
publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, wyznaczony dla każdego programu operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego
działania systemu zarządzania i kontroli1.

1

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
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Schemat 1 System instytucjonalny wdrażania funduszy unijnych

Instytucja Zarządzająca (IZ) jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programów
operacyjnych. Dla programów krajowych IZ zlokalizowane są w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a dla regionalnych w Urzędach Marszałkowskich właściwych regionów. Instytucja
zarządzająca odpowiada za zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację zgodnie
z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za wybór wniosków do dofinansowania. Poza tym IZ pełni liczne obowiązki m.in. w zakresie kontroli prawidłowości przeprowadzania projektów oraz kontroli realizacji całego programu. IZ odpowiada za weryfikację, czy
współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi
i krajowymi. Odpowiedzialna jest również za zapewnienie istnienia informatycznego systemu
rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji oraz zapewnienie, że dane
na temat realizacji projektów, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania,
weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone. Ponadto, zobowiązana jest do promowania danego
programu operacyjnego i informowania o nim potencjalnych Beneficjentów.
Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań do
Instytucji Pośredniczących. Dokonując takiej delegacji, IZ zachowuje całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji programu. Delegacja odbywa się na drodze porozumienia zawieranego
pomiędzy IZ a Instytucją Pośredniczącą (IP), określającego szczegółowo zakres zadań
Instytucji Pośredniczącej oraz wynikające z niego prawa i obowiązki obu stron porozumienia.
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Zakres delegacji będzie określany indywidualnie dla każdego programu w odniesieniu do danej
Osi priorytetowej (lub grup Osi priorytetowych)2.
Funkcję Instytucji Pośredniczącej może pełnić wyłącznie jednostka sektora finansów publicznych. W niektórych programach operacyjnych zajdzie konieczność powierzania pewnych funkcji
IP innym instytucjom, tzw. Instytucjom Pośredniczącym II stopnia (IPII). W warunkach
polskich instytucja taka jest odpowiedzialna za wdrażanie poszczególnych działań (grup operacji), przy czym wdrażanie należy rozumieć jako zespół czynności wykonywanych w związku
z realizacją poszczególnych projektów, np. wyboru projektów (na podstawie kryteriów finansowania operacji zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący) do realizacji, kontrolą ich realizacji,
sprawdzaniem wniosków pochodzących od Beneficjenta)3.
Minister Rozwoju Regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych. Instytucja Certyfikująca w zakresie pełnionej
funkcji jest komórką niezależną od komórek wykonujących funkcje instytucji zarządzających.
Instytucja Certyfikująca w ramach RPO deleguje część swoich zadań w zakresie certyfikacji do
Urzędów Wojewódzkich pełniących rolę tzw. Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji. Instytucja certyfikująca programu operacyjnego odpowiada w szczególności za:
• opracowanie i przedłożenie Komisji poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność,
• poświadczanie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów
księgowych i jest oparta na dokumentacji, którą można zweryfikować,
• poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z projektami wybranymi do finansowania,
• zapewnienie, że otrzymała od Instytucji Zarządzającej odpowiednie informacje na temat
procedur i weryfikacji wydatków,
• uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową
lub na jej odpowiedzialność,
• utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej,
• uwzględnianie informacji o wykrytych nieprawidłowościach w programie operacyjnym,
• uwzględnianie wyników kontroli wydatków prowadzonych przez Instytucje Zarządzające,
• opiniowanie wydatków,
• przeprowadzanie w instytucjach zarządzających oraz instytucjach im podległych (lub ewentualnie u Beneficjenta) wizyt sprawdzających4.
Dla wszystkich programów operacyjnych funkcje Instytucji Audytowej pełni Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej, powołany w strukturze Ministerstwa Finansów. Instytucja Audytowa programu operacyjnego odpowiada m.in. za zapewnienie prowadzenia audytów w celu
weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego;
zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji
zadeklarowanych wydatków. Z przeprowadzonych czynności audytowych Instytucja Audytowa
opracowuje sprawozdania wraz z ewentualnymi rekomendacjami. Za wdrożenie rekomendacji
w terminach określonych przez Instytucję Audytową odpowiedzialne są Instytucje Zarządzające
poszczególnymi programami operacyjnymi5.
Komitety Monitorujące programy operacyjne są powoływane przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Pracom Komitetu Monitorującego przewodniczy przedstawiciel Ministra Rozwoju
Regionalnego. Obsługę prac Komitetu Monitorującego zapewnia Sekretariat komitetu monitoru2
3
4
5

Art. 59 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO), maj 2007 r.
Art. 61 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
Art. 62 i 71 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
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jącego utworzony przy właściwej instytucji zarządzającej PO bądź instytucji zarządzającej RPO.
Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku. Do zadań Komitetu Monitorującego należy między innymi:
• rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu operacyjnego oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
• okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
• analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
• analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania
programu,
• zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji
Europejskiej do tych raportów,
• przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu operacyjnego
ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
• analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji w sprawie
wkładu funduszy6.

Turystyka w programach operacyjnych
Na terenie całej Polski, przedsiębiorcy realizujący inwestycje, w tym przedsiębiorcy sektora
turystyki, mają możliwość znacznego dofinansowania swoich projektów. Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w zakresie turystyki w latach 2007–2013 to ok. 1,3 mld
euro, czyli pięć razy więcej niż w ciągu pierwszych trzech lat naszego członkostwa w UE. Ponad połowa z tych środków jest do uzyskania w ramach RPO, z których prawie każdy ma
Oś priorytetową lub przynajmniej kilka Działań, w ramach których wspierane będą projekty
związane z turystyką. Na Działania z zakresu turystyki w ramach RPO przeznaczono z kasy
unijnej prawie 765,5 mln euro, czyli niemal 5% całej puli środków dostępnych na realizację
programów regionalnych7. Dofinansowanie projektów może wahać się od 30% do 70%
wydatków kwalifikowanych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Przedsiębiorcy oraz inne podmioty mogą liczyć m.in. na wsparcie inwestycji w bazę
noclegową, obiekty sportowe i rekreacyjne, renowację zabytków czy budowę ścieżek rowerowych. Środki unijne mogą częściowo sfinansować udział w targach, jak również inną działalność promocyjną i informacyjną.
Możliwość pozyskania funduszy na rozwój turystyki stwarza również Priorytet VI „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” PO IG. W ramach tego Priorytetu finansowane będą
m.in. działania zmierzające do zwiększenia poziomu eksportu, zintensyfikowania powiązań
z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenia rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych (Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”). Poza tym Działanie 6.1.
poprzez udział przedsiębiorców – również z branży turystycznej – w międzynarodowych
targach i misjach gospodarczych przyczyni się do promocji polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. W ramach tego programu Działaniem otwartym dla przedsiębiorstw sektora
turystycznego (lecz nie tylko dla nich) jest Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne
o znaczeniu ponadregionalnym”. Suma unijnych i krajowych środków publicznych przeznaczonych na ten cel wynosi prawie 140 mln euro. Największe szanse mają te projekty, które ze
względu na swą lokalizację będą stanowić atrakcyjną ofertę turystyczną z punktu widzenia
organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (przeznaczona na to
będzie połowa środków dostępnych w ramach tego Działania). Ponadto projekty powinny
mieć charakter unikatowy oraz być realizowane przez kilka podmiotów, najlepiej pochodzą-

6
7
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Art. 65 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
„Fundusze unijne wspierają rozwój turystyki”. Informacja prasowa z 12 lipca 2007 r. (www.mrr.gov.pl;
media@mrr.gov.pl).
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cych z różnych regionów; dopuszczalne są także projekty związane z obiektami znajdującymi
się na liście UNESCO.
Jeśli chodzi o PROW, to pomoc jest zagwarantowana dla tych Beneficjentów, którzy podejmują
lub wykonują działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca (ważne: trzeba zatrudniać
maksymalnie do 10 osób, a roczny obrót firmy nie powinien przekraczać 2 mln euro). Aby
skorzystać z tego programu, Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy miejskiej z wyłączeniem
miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Mikroprzedsiębiorstwa mogą prowadzić szerzej pojętą
działalność turystyczną, przykładowo mogą otworzyć hotel, pensjonat, pole biwakowe albo organizować przewóz osób. Wysokość dotacji zależy od liczby osób, które Beneficjent zamierza
zatrudnić w swoim obiekcie turystycznym.
Celem PO KL jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, poprzez dofinansowywanie działań podnoszących kwalifikacje pracowników, w tym zatrudnionych w branży turystycznej,
hotelarskiej i gastronomicznej. W ramach Programu przedsiębiorcy mają szereg możliwości
(zwłaszcza w ramach Osi Priorytetowych II, VI i VIII). Należy jednak zwrócić uwagę, że często wymagania, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy są liczne lub bardzo wysokie, a Działania
są nastawione na osiągnięcie celów przede wszystkim społecznych, a nie wyłącznie gospodarczych. Przy ubieganiu się o dotację warto pamiętać o tym, że im szybciej wniosek zostanie
złożony, tym lepiej. Należy przestrzegać ogólne zasady przyświecające polityce regionalnej/spójności/strukturalnej. Preferowane będą projekty zakładające stworzenie nowych miejsc
pracy, projekty zlokalizowane na terenach szczególnie zagrożonych bezrobociem oraz projekty
innowacyjne.

Wyjaśnienie najważniejszych pojęć
Beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków
krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, podjętej odpowiednio
przez właściwego ministra, jeśli pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, albo przez wojewodę, jeśli pełni funkcję instytucji pośredniczącej.
Cross-financing – elastyczny sposób finansowania projektów, polegający na dofinansowaniu
w ramach projektu z udziałem środków z EFRR komplementarnych działań wchodzących
w zakres EFS oraz dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków z EFS komplementarnych działań wchodzących w zakres EFRR. Innymi słowy, jeżeli projekt dotyczy inwestycji
infrastrukturalnej możliwe jest włączenie do projektu tzw. wydatków miękkich (czyli np. kosztów szkoleń czy doradztwa) pod warunkiem, że poniesienie takich wydatków jest uzasadnione osiągnięciem spójności projektu. Analogicznie, jeżeli projekt ma charakter miękki, można
uzupełnić projekt o pewne wydatki materialne (jak np. urządzenia), ale tylko te, które są
potrzebne do realizacji i powodzenia projektu. Niemniej jednak możliwość ta dotyczy maksymalnie do 10% wydatków objętych dofinansowaniem – w szczególnych przypadkach pułap
ten może być podwyższony do 15%.
Instytucja Pośrednicząca – instytucja, do której instytucja zarządzająca deleguje część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu, odnosząca się do Priorytetu operacyjnego, Działania albo projektu.
Instytucja Zarządzająca – właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu.
Kryteria wyboru projektów – zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych,
zawartych w uszczegółowieniu programu, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinan-
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sowanie z publicznych środków wspólnotowych. W przypadku Funduszy Europejskich kryteria
wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane
przez Komitet Monitorujący.
Kwalifikowalność projektów – projekt jest kwalifikowalny, czyli może zostać zatwierdzony
do współfinansowania ze środków funduszy Europejskich, jeśli jest zgodny z wymogami danego
funduszu i z politykami wspólnotowymi oraz jest spójny z zatwierdzonym programem i spełnia
szczegółowe kryteria określone dla danego Działania w uszczegółowieniu Programu.
Kwalifikowalność wydatków – wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli został poniesiony w ramach zatwierdzonego projektu realizowanego z udziałem Funduszy Europejskich. O kwalifikowalności wydatków decydują kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów oraz ewentualnie dodatkowo inne przepisy stanowione przez instytucję
zarządzającą.
Partnerstwo publiczno-prywatne – oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego
i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny w całości albo w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie.
Plan działania – jest to dokument publikowany corocznie przez instytucję organizującą nabory
wniosków. Plan działania zawiera podstawowe informacje na temat planowanych działań instytucji organizującej konkursy.
Pomoc de minimis – ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi
gospodarczemu nie przekracza 200 tys. EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu
działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat budżetowych nie
może przekroczyć 100 tys. EUR. Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de
minimis, a także bez względu na to, czy pomoc przyznana jest w całości, czy w części finansowana z zasobów Wspólnoty8.
Pomoc publiczna – wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest
niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między
Państwami Członkowskimi9.
Wskaźniki produktu – to wskaźniki, które mierzą zrealizowane zadania w ramach projektu,
np. liczba zakupionych maszyn. Jest to zazwyczaj przedmiot inwestycji (np. wybudowany obiekt
sportowy czy powierzchnia wybudowanego hotelu).
Wskaźniki rezultatu – to wskaźniki, które mierzą bezpośrednie efekty realizowanych zadań.
Efekty te powinny pojawić się natychmiast po zrealizowanym zadaniu. Przykładem wskaźnika
rezultatu jest liczba osób, korzystających z infrastruktury sportowej będącej produktem projektu
lub liczba osobonoclegów sprzedanych przez wybudowany w ramach projektu hotel.

8

9

14

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28.12.2006).
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Tryby wyboru projektów
W ramach funduszy europejskich na lata 2007–2013 występują 3 podstawowe tryby wyboru
projektów do dofinansowania, zaprezentowane na poniższym Schemacie10. Przedsiębiorców
w większości przypadków obowiązywać będzie tryb konkursowy otwarty lub zamknięty.
Schemat 2 Tryby wyboru projektów

Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi mogą dodatkowo podjąć decyzję o wprowadzeniu procedury preselekcji, której celem jest wstępna weryfikacja czy dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach Programu. W poniższej tabeli przedstawiona
została krótka charakterystyka wyboru projektów w trybie konkursowym. Należy wziąć pod
uwagę, że procedury preselekcji mogą występować zarówno w konkursach otwartych jak i zamkniętych.

Tryb konkursowy z
preselekcją

Tryb konkursowy
bez preselekcji
Tryb konkursowy
zamknięty
Tryb konkursowy
otwarty

Tryb konkursowy
Preselekcja dokonywana jest z reguły na podstawie uproszczonego wniosku
(planu projektu). Wnioskodawcy składający projekty w trybie konkursowym
z preselekcją nie muszą załączać wszystkich załączników, które są niezbędne do dokonania oceny wniosku, a jedynie najważniejsze z nich, wskazane
w dokumentacji konkursowej. Dopiero w trakcie oceny merytorycznej Wnioskodawca jest wzywany do dostarczenia kompletnej dokumentacji w wyznaczonym przez IP terminie.
Beneficjent składa wniosek aplikacyjny z pełną dokumentacją tj. ze wszystkimi
wymaganymi załącznikami.
Charakteryzuje się wyznaczonym w dokumentacji konkursowej terminem rozpoczęcia oraz zakończenia naboru wniosków (data i godzina).
Konkurs otwarty cechuje brak wyznaczonej z góry daty zakończenia naboru
wniosków. Konkurs jest zamykany, gdy wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem przekroczy poziom określony w dokumentacji konkursowej
(np. 130% alokacji dostępnej w ramach konkursu)

Projekty wybierane w trybie indywidualnym – charakteryzują się strategicznym znaczeniem dla
realizacji programu, wskazywane są przez IZ zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący. Projekty wybierane w trybie systemowym polegają na dofinansowaniu realizacji
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.

10

Zgodnie z art. 28 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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Wybór projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej w ramach danego
Działania/Poddziałania poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczone jest na stronie
internetowej Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest za pomocą aplikacji „Generator wniosków”. Wnioski
można składać osobiście oraz za pośrednictwem kuriera lub poczty, w określonym terminie.
Miejscem składania wniosków jest siedziba IP/IPII.

Składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
W niniejszym punkcie przedstawione zostaną ogólne zasady związane z prowadzeniem naboru
wniosków o dofinansowanie. Podkreślamy, że zasady różnią się w mniejszym lub większym
stopniu, zależnie od Programów, Działań, a niekiedy Schematów, w ramach których udzielane
jest wsparcie.

Szczegółowe wymogi odnośnie przygotowania i składania projektów
zawarte są w dokumentacji konkursowej. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z aktualnych dokumentów, ponieważ nawet w ramach jednego
Działania zasady udzielania wsparcia mogą się różnić w poszczególnych konkursach.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów przygotowywane są najczęściej z wykorzystaniem
aplikacji elektronicznych dostępnych on-line z poziomu stron internetowych Instytucji Pośredniczących. Przykładowymi aplikacjami do tworzenia wniosków mogą być: Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA), obsługujący RPO Województwa Mazowieckiego, Wniosek
Aplikacyjny Przedsiębiorcy (WAP), służący do obsługi działań dla przedsiębiorców w ramach
RPO Województwa Śląskiego, Generator Wniosków obsługujący Priorytet I i II RPO Województwa Lubelskiego.
W przypadku większości programów formularz aplikacyjny, wypełniony w całości i ostatecznie
zatwierdzony przez Wnioskodawcę, należy zapisać w formacie XML i/lub PDF (i nagrać na płytę CD), bądź wysłać za pomocą aplikacji elektronicznej, po utworzeniu i sprawdzeniu ostatecznej wersji wniosku.

W przypadku niektórych aplikacji elektronicznych, gdzie wymagane
jest wysłanie wniosku do IP, za pomocą systemu, w którym wniosek
jest generowany należy wniosek bardzo dobrze sprawdzić przed
ostatecznym wysłaniem, ponieważ wysłanie wniosku oznaczać może
brak możliwości jego edycji, gdyby okazało się, że zidentyfikowane
zostały jakieś błędy. Należy wtedy utworzyć wniosek od początku,
jeżeli pozwala na to czas, np. w systemie MEWA. Wniosek Aplikacyjny
Przedsiębiorców również wymaga wysłania wniosku, lecz jest możliwość wycofania go z systemu i ponownej edycji, jeżeli wersja papierowa nie wpłynęła jeszcze do IP.

W przypadku aplikacji, które wymagają wysłania elektronicznej wersji wniosku, jest możliwość
wygenerowania formatu PDF z wysłanego pliku, który następnie służy do wydruku wersji
wniosku).
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W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku powinna zostać dostarczona na nośniku danych (np. płyta CD), bardzo pożyteczną zasadą jest dokonywanie wydruku z tej właśnie płyty, po wcześniejszym
nagraniu na nią pliku. Stosowanie tej zasady pozwoli Ci upewnić się,
że wydrukujesz odpowiedni plik, a także że nośnik danych bądź plik
nie jest uszkodzony i jest możliwość otworzenia go. Pozwoli to też
w porę zidentyfikować przykre niespodzianki, takie jak np. nagranie
na nośnik skrótu do pliku. Wydruk dokonywany jest zazwyczaj z piku
w formacie PDF, lecz jeżeli należy załączyć również plik XML to pamiętaj, aby zawsze po nagraniu go na płytę dokonać próbnego otwarcia
pliku z płyty.

Wniosek o dofinansowanie należy wydrukować i złożyć w wymaganej liczbie egzemplarzy
(najczęściej oryginał i kopia). Kopia wniosku o dofinansowanie powinna być potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

Potwierdzanie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem jest również
bardzo ważne. Potwierdzając za zgodność z oryginałem pamiętaj
o podstawowych zasadach przedstawionych poniżej.

Na kopii dokumentu posiadającego ponumerowane strony na pierwszej lub ostatniej stronie
należy umieścić:
a) formułkę „Potwierdzam za zgodność z oryginałem od str. … do str. …”,
b) datę potwierdzenia za zgodność,
c) identyfikowalny podpis (bądź podpis i pieczęć) osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów, zgodnie z reprezentacją wynikającą z odpowiedniego dokumentu rejestrowego (np. KRS, Zaświadczenie o wpisie do EDG), bądź na podstawie pełnomocnictwa,
d) pieczęć instytucji.
Na kopii dokumentu nie posiadającego ponumerowanych stron należy na każdej stronie umieścić:
a) formułkę „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”,
b) datę potwierdzenia za zgodność,
c) identyfikowalny podpis (bądź podpis i pieczęć) osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów, zgodnie z reprezentacją wynikającą z odpowiedniego dokumentu rejestrowego
(np. KRS, Zaświadczenie o wpisie do EDG), bądź na podstawie pełnomocnictwa,
d) pieczęć instytucji.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Chociaż lista załączników do wniosku o dofinansowanie różni się w zależności od rodzaju
Działania, Regionalnego Programu Operacyjnego, zasadą ogólną jest znaczne uproszczenie
w zakresie załączników wymaganych na etapie składania wniosków (w porównaniu do okresu
programowania 2004–2006), a zastąpienie ich np. oświadczeniami. Wiele IP przeniosło konieczność przedkładania niektórych załączników (np. Zaświadczeń o niezaleganiu na rzecz ZUS oraz
US) na etap podpisania umowy o dofinansowanie.
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Do najczęściej wymaganych załączników należą:
1. Biznes plan.
2. Aktualny dokument potwierdzający wpis przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru np.
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) bądź Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.
4. Dokumenty związane z oceną oddziaływania na środowisko.
5. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny i środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu, np. promesa bądź umowa kredytu lub
leasingu.
6. Formularz informacji dotyczący pomocy innej niż de minimis.
7. Zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat licząc od
dnia złożenia wniosku.
8. Dokumenty niezbędne do oceny finansowej kondycji Wnioskodawcy – bilans i rachunek
zysków i strat lub sprawozdanie finansowe za ostatni i/lub przedostatni zamknięty rok obrotowy.
9. Dokumenty/oświadczenia dotyczące oddziaływania na środowisko.

Każdy Program, Działanie, konkurs wymagać może innej listy załączników, dlatego przed przystąpieniem do przygotowania projektu należy bardzo dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową, tym
bardziej, ze wydanie przez inne instytucje niektórych załączników
wiąże się z oczekiwaniem. W szczególności myśląc o inwestycji wymagającej oceny oddziaływania na środowisko, należy znacznie wcześniej
zacząć kompletację dokumentacji środowiskowej, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym zakresie.

Wszystkie wnioski, które zostały złożone w czasie trwania konkursu poddawane są najpierw
ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Ocena formalna, zwana oceną dopuszczalności projektu, dokonywana jest przez dwóch oceniających (zgodnie z zasadą „dwóch par
oczu”). W zależności od rodzaju popełnionego przez Wnioskodawcę błędu istnieje możliwość
poprawy bądź uzupełnienia wniosku. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie ocenę formalną zostaje
dopuszczony do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez co najmniej dwóch członków Komisji Oceny Projektów/Komisji Konkursowej (w zależności od danego
województwa). Należy podkreślić, że oceny dokonywane są w oparciu o kryteria zatwierdzone
przez Komitety Monitorujące. Ostateczną decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa.
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3. Instrumenty wsparcia dostępne dla przedsiębiorstw
turystycznych
3.1. Regionalne Programy Operacyjne
3.1.1. Pomoc publiczna

Przesłanki występowania pomocy publicznej
Przepisy prawa wspólnotowego dotyczące pomocy publicznej obowiązują w Polsce od 1 maja
2004 r. Pomoc publiczna jest zdefiniowana w Art. 87 ust. 1 TWE11, który stanowi, że:

„wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze
wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami
Członkowskimi”.
Dotychczasowa praktyka i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozwalają
wyodrębnić 4 przesłanki, których łączne spełnienie będzie oznaczać, że transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej stanowi pomoc publiczną. Są one następujące:
• transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niż rynkowe,
• transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
• w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
• transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.
Sektor turystyki obejmuje szereg działalności, których charakter może skutkować wystąpieniem
pomocy publicznej w przypadku ich wsparcia zasobami publicznymi. W zakresie turystyki należy
najpierw uczynić rozróżnienie między dwoma rodzajami działalności:
a) działalność z zakresu tworzenia i utrzymywania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej,
b) działalność polegająca na świadczeniu usług turystycznych.
Działalność z zakresu tworzenia i utrzymywania ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej może przykładowo obejmować:
• budowę lub przebudowę ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem (ścieżka rowerowa, przystań żeglarska, molo itp.),
• budowę lub przebudowę obiektów ogólnodostępnej publicznej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej wraz wyposażeniem (np. plac zabaw, skatepark, boiska itp.),
• promocję i rozpowszechnianie informacji turystycznej (np. centrum informacji turystycznej,
infomaty, oznakowanie pionowe i poziome szlaków turystycznych itp.),
• zapewnianie bezpieczeństwa turystów poprzez np.: tworzenie i wyposażenie punktów
medycznych, monitoring, zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek
zagrożeń.

11

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejką.
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Dofinansowanie projektów z zakresu tworzenia i utrzymywania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej środkami programów operacyjnych nie stanowi pomocy publicznej, o ile korzystanie z infrastruktury wytworzonej w ramach projektu lub z usług
informacyjnych oferowanych w ramach projektu jest nieodpłatne.

Natomiast definiując działalność polegającą na odpłatnym oferowaniu usług turystycznych, warto posłużyć się klasyfikacją NACE Rev. 212, która w ramach turystyki wyodrębnia
następujące obszary działalności13:
• zakwaterowanie,
• działalność usługowa związana z wyżywieniem,
• działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
• działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
• działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
• działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

Dofinansowanie projektów dotyczących takiej działalności środkami programu operacyjnego
będzie stanowiło pomoc publiczną. W szczególności tego typu pomoc może być udzielana jako
regionalna pomoc inwestycyjna.

Przykładowo: dofinansowanie ogólnodostępnej ścieżki rowerowej, nawet jeśli będzie budowana przez przedsiębiorcę, nie będzie stanowiło
pomocy publicznej, ale już dofinansowanie projektu polegającego na
budowie hotelu będzie stanowiło pomoc publiczną, nawet jeśli inwestorem będzie jednostka samorządu terytorialnego.

Wszyscy Beneficjenci projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy
publicznej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi przyznawania pomocy
publicznej.

Obowiązujące

Programy pomocowe dla Regionalnych Programów Operacyjnych:
Regulacje UE:
•
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
•
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

12
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NACE – Europejska klasyfikacja działalności gospodarczej jest europejskim odpowiednikiem Polskiej Klasyfikacji
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Regulacje polskie:
•
Rozporządzenie MRR z dn. 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis.
•
Rozporządzenie MRR z dn. 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej, zmienione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
16 grudnia 2008 r.
•
Rozporządzenie MRR z dn. 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi
doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, zmienione
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r.
Rozporządzenie MRR z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, zmienione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r.
•
Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego (Projekt z dnia 16 lipca 2008 r.).

Poziomy wsparcia
Pomoc de minimis nie stanowi pomocy publicznej (mimo że jest udzielana z publicznych
źródeł), ponieważ ma niewielki wpływ na wymianę handlową i nie zagraża zakłóceniom konkurencji. Pomoc de minimis może być udzielana wszystkim przedsiębiorstwom, jednak ze względu
na niską wartość cieszy się zainteresowaniem przede wszystkim wśród małych i średnich podmiotów gospodarczych. Procentowy poziom pomocy publicznej określa IŻ.

Całkowita wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa
w ciągu 3 lat nie może przekroczyć 200 tys. euro.

Natomiast dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalny poziom
dofinansowania zgodny jest z mapą pomocy regionalnej:
• 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego,
• 40% – na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia
31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem
miasta stołecznego Warszawy,
• 30% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa
mazowieckiego.
Maksymalna intensywność pomocy, może zostać podwyższona się o 20 punktów procentowych
brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, a o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.
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3.1.2. Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych
WOJEWÓDZTWO
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie

Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
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PRIORYTET/DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE W RPO
Działanie 1.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
Działanie 6.2. „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”
Działanie 1.5. „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki”
Działanie 2.1. „Mikroprzedsiębiorstwa”
Działanie 2.2. „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”
Działanie 5.1. „Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej”
Działanie 5.2. „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury kulturowej,
turystycznej i sportowej”
Działanie 3.5. „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna”
Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Działanie 3.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej”
Działanie 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości”
Działanie 6.2. „Turystyka”
Poddziałanie 1.4.1. „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”
Działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”
Poddziałanie 3.2.1. „Mikroprzedsiębiorstwa”
Poddziałanie 3.2.2. „Małe i średnie przedsiębiorstwa”
Poddziałanie 1.1.1. „Mikroprzedsiębiorstwa”
Poddziałanie 1.1.2. „Małe i średnie przedsiębiorstwa”
Działanie 6.1. „Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny”
Działanie 6.2. „Promocja i informacja turystyczna”
Działanie 6.3. „Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym”
Działanie 6.4. „Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych”
Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”
Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”
Działanie 3.3. „System informacji turystycznej”
Działanie 3.4. „Promocja turystyki”
Działanie 1.1. „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw”
Działanie 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
Priorytet I „Przedsiębiorczość”
Poddziałanie 2.1.1 „Baza noclegowa i gastronomiczna”
Działanie 1.1. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Działanie 1.2. „Wsparcie rozwoju MSP”
Działanie 6.1. „Turystyka”
Poddziałanie 1.1.1. „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa”
Poddziałanie 1.1.2. „Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa”
Działanie 5.1.2. „Infrastruktura turystyki”
Działanie 6.1.1. „Infrastruktura turystyki”
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3.1.2.1. Województwo Dolnośląskie

Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
Cel Działania
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wsparcie procesu inwestycyjnego przedsiębiorstw, w szczególności MSP, oraz
wzrost nakładów na sferę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw i wykorzystanie
potencjału turystyczno-uzdrowiskowego regionu.
170,75 mln euro, z czego 145,14 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 25,61 mln euro z krajowych środków publicznych.
Działanie w całości objęte jest pomocą publiczną. Dla wydatków związanych
z częścią inwestycyjną, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 40% dla
dużych przedsiębiorstw, 50% – dla średnich przedsiębiorstw oraz 60% – dla
małych i mikroprzedsiębiorstw.

1.1.D1. Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
Typ Beneficjentów
Beneficjentami Działania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Z dotacji wyłączone są mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność
gospodarczą do 2 lat14, oraz MSP prowadzące działalność w branży
uzdrowiskowej, dla których stworzony został osobny komponent.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działania 1.1.D1. realizowane są projekty wpisujące się w Program Rozwoju
Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, w obszarze działań zmierzających do wprowadzania nowej lub poszerzania już istniejącej turystycznej oferty usługowej i produktowej.
Poza tym wsparcie otrzymają projekty zakładające budowę lub modernizację infrastruktury
turystycznej. Wnioskodawcy mogą również aplikować o dotacje na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

1.1.D2. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową15
zlokalizowaną w miejscowościach uzdrowiskowych
Typ Beneficjentów
Beneficjentami Działania są małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.
Rodzaje wspieranych projektów
W ramach danego Działania wsparcie otrzymają projekty zmierzające do wprowadzenia nowej
bądź poszerzenia już istniejącej oferty usługowej i produktowej lub też zakładające budowę czy
modernizację infrastruktury uzdrowiskowej.
Kryteria wyboru projektów
W ramach Działań 1.1.D1. oraz 1.1.D2. realizowane są tylko te projekty, które wpisują się
w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Kolejnym kryterium kluczowym, czyli takim, które musi być bezwzględnie spełnione na każdym etapie oceny (w przeciwnym razie skutkuje odrzuceniem wniosku) jest lokalizacja projektu w aspekcie turystyki
14

15

Okres 2 lat mierzony jest od dnia uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wpisu do KRS do dnia
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.
Przez działalność uzdrowiskową rozumie się działalność polegającą na świadczeniu lecznictwa uzdrowiskowego,
zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU z 2005 r. Nr 167 poz. 1399).
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uzdrowiskowej. Dofinansowane będą projekty, które dotyczą prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i zlokalizowane są w gminie uzdrowiskowej.
Pozostałe kryteria są kryteriami dodatkowymi, które umożliwiają przyznanie projektom dodatkowej liczby punktów np. w celu ich porównania. I tak, jeśli projekt zakłada rozwój dotychczasowej oferty turystycznej Wnioskodawcy, to otrzyma 1 punkt. Natomiast 2 punkty zyska projekt, który przewiduje wprowadzenie nowych usług lub produktów turystycznych w stosunku do
dotychczasowej oferty Wnioskodawcy. W przypadku, gdy projekt zakłada zwiększenie bazy
noclegowej Beneficjenta powyżej 30% w stosunku do stanu przed realizacją projektu to uzyska
3 punkty, jeśli do 30% – 2 punkty, a 1 punkt, jeżeli projekt zakłada zwiększenie bazy noclegowej do 20% w odniesieniu do stanu przed realizacją projektu.
Jeśli Wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu
z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki oraz innymi przedsiębiorstwami, wówczas
otrzyma 2 punkty. Dodatkowy punkt zyska także projekt, którego Wnioskodawca oferuje usługi
lub produkty turystyczne wspólnie z innymi podmiotami działającymi w obszarze turystyki oraz
jeżeli Wnioskodawca wykorzystuje Internet świadcząc usługi z dziedziny turystyki. Preferowane
są poza tym projekty, zakładające zakup lub unowocześnienie specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy zarządzania przedsiębiorstwem lub umożliwiające wprowadzenie
nowych usług (np.: świadczonych przez Internet) lub zakup sprzętu ICT. W przypadku zastosowania ICT projekt uzyska 2 punkty. Za posiadanie aktywnej strony internetowej projekt otrzyma
1 punkt. Jeśli w wyniku realizacji projektu, przyrost zatrudnienia brutto w porównaniu ze
stanem przed realizacją projektu został osiągnięty w przedziale od 5% do 10% to Beneficjent
uzyska 2 punkty, natomiast 4 punkty otrzyma projekt w wyniku, którego przyrost zatrudnienia
brutto przekroczył 10% wartości początkowej. Preferowane są także projekty zlokalizowane
w powiatach, gdzie średnia stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim o ponad 4 punkty procentowe, co skutkować będzie przyznaniem projektowi 2 punktów.

1.1.E. Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność
gospodarczą do 2 lat.
Typ Beneficjentów
Beneficjentami Działania są mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą do
2 lat.
Rodzaje wspieranych projektów
Realizowane są projekty polegające na rozszerzeniu zakresu działalności gospodarczej oraz
utworzeniu nowego lub też rozbudowie już istniejącego przedsiębiorstwa.
Kryteria wyboru projektów
Kryterium kluczowym, które bezwzględnie musi zostać spełnione w celu otrzymania dofinansowania jest przyrost zatrudnienia brutto w wyniku realizacji projektu.
Resztę kryteriów, stanowią kryteria dodatkowe, dzięki którym można otrzymać punkty podczas
oceny projektu. Istotnym elementem oceny wniosku jest poziom innowacyjności wprowadzonej
w wyniku realizacji projektu usługi, produktu czy też technologii. Jeżeli dotychczas nie były one
znane, ani stosowane w Polsce to projekt uzyska 3 pkt., natomiast, jeżeli są one rozpoznawane
w Polsce do 3 lat to projekt zdobędzie 2 pkt. Co więcej, jeżeli Beneficjent posiada, lub jest
w trakcie zdobywania patentu, licencji czy innych form własności przemysłowej dla realizowanego projektu otrzyma dodatkowo 2 punkty. Ocenie podlega również fakt wykorzystywania
przez projekt elementów prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac
badawczo-rozwojowych. Preferowane są również projekty świadczące usługi za pośrednictwem
Internetu. Projekt wpisujący się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego
uzyska 1 pkt. Jeśli Wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu z jednostkami naukowymi, konsorcjami oraz sieciami naukowymi itp., wówczas otrzyma dodatkowe 2 punkty. Poza tym, preferowane są projekty zakładające zakup lub
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unowocześnienie specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy zarządzania przedsiębiorstwem lub umożliwiające wprowadzenie nowych usług (np.: świadczonych przez Internet) lub zakup sprzętu ICT. W przypadku zastosowania ICT projekt uzyska 1 punkt. Dodatkowo
punktowane jest zlokalizowanie inwestycji na terenie obszarów wiejskich, małych miast, a także
tych wskazanych w Priorytecie IX RPO woj. dolnośląskiego. Za posiadanie aktywnej strony
internetowej zostaje przyznany 1 punkt. Preferowane są również projekty zlokalizowane w powiatach, gdzie średnia stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia w województwie o ponad 4 punkty procentowe. W takim przypadku projekt zyska 2 punkty. Warto nadmienić, iż dodatkowe punkty otrzyma także projekt przyczyniający się do zwiększenia efektywności
energetycznej zgodnie z art. 52 ust. 1 Prawa energetycznego. Jeżeli w wyniku realizacji projektu
nastąpi wzrost efektywności energetycznej powyżej 5% to otrzyma on 2 pkt., a za wzrost efektywności energetycznej do 5% – 1 punkt.
3.1.2.2. Województwo Kujawsko-Pomorskie

Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Cel Działania

Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Poprawa dostępności turystycznej regionu, podwyższenie jakości usług turystycznych oraz rozwój specyficznych form turystyki, co przyczyni się do wzbogacenia
i zróżnicowania oferty, a także wpłynie na rozwój konkurencyjnej gospodarki
turystycznej tworząc miejsca pracy oraz kreując atrakcyjny wizerunek regionu
kujawsko-pomorskiego.
Przedsiębiorstwa mające siedzibę i działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, JST, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie
ochrony zdrowia, PGL Lasy Państwowe, kościoły i związki wyznaniowe, parki
krajobrazowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uzdrowiska
w Ciechocinku, Inowrocławiu, Wieńcu Zdroju i Maruszy pod Grudziądzem.
36,39 mln euro, z czego 30, 77 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 5,42 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna, maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi odpowiednio:
70% w przypadku mikro przedsiębiorcy, 60% dla małego przedsiębiorstwa oraz
50% dla średniego i dużego przedsiębiorstwa (pozostali Beneficjenci zgodnie
z decyzją IZ do 60%). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną obowiązują następujące poziomy wsparcia: mikro i mali przedsiębiorcy – 70%, średni
– 60%, duże przedsiębiorstwa – 50%.

Rodzaje wspieranych projektów
Projekty realizowane w ramach Działania 6.2. polegają na rozwoju zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo-uzdrowiskowej, dopasowaniu istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opracowaniu,
rozwoju i promocji produktów turystycznych, uzdrowiskowych i tradycyjnych.
Wspierane będą także projekty zakładające przebudowę i rozbudowę infrastruktury oraz
obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służących rozwojowi specyficznych
form turystyki, urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (np. parki zdrojowe) oraz wyposażenia
o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym m.in. noclegowej, gastronomicznej oraz
rekreacyjno-sportowej. Dofinansowanie w ramach Działania 6.2. przyznane zostaje także dla
projektów zakładających integrację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej
oraz jednolitego, ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, w tym rozwoju systemów
informacyjnych itp., a także organizacji kampanii reklamowych promujących walory turystyczne
województwa w kraju i poza jego granicami.
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Kryteria wyboru projektów
Preferowane są projekty zakładające budowę nowych lub podniesienie standardu technicznego
istniejących obiektów turystycznych oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Poza tym dodatkowe punkty otrzymają projekty zakładające podniesienie jakości usług oferowanych przez sektor turystyczny i uzdrowiskowy oraz wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa dla
lokalnych i pozaregionalnych inwestorów poprzez unowocześnienie infrastruktury noclegowej,
gastronomicznej, handlowej oraz rekreacyjno-sportowej. Jeśli projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów (wymienionymi wyżej) to otrzyma dodatkowe punkty. Ocenie podlega
poza tym stopień wypełnienia polityk i zasad wspólnotowych: polityka równych szans, polityka
społeczeństwa informacyjnego oraz zasada zrównoważonego rozwoju (w ramach tego kryterium maksymalnie można otrzymać 10 punktów). Oceniana jest także gotowość techniczna
projektu do realizacji. Ocenie podlega także wynikający z dokumentów strategicznych, planów
wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych Wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu: z działaniami w ramach funduszy europejskich, w szczególności
w ramach RPO WK-P, z innymi działaniami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków
własnych, a także z działaniami zrealizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2004–2006 oraz ze środków przedakcesyjnych, innych
środków pomocowych oraz ze Strategią Rozwoju Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–
–2020 i Regionalną Strategią Innowacji Woj. Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku. Ocenie
podlega również stopień, w jaki projekt wpływa na rozwoju branży i bazy turystycznej oraz
wykorzystania obiektów uzdrowiskowych regionu.
3.1.2.3. Województwo Lubelskie

Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki
Cel Działania

Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego w sektorze turystyki i rekreacji. Realizacja działania przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa.
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Z uwagi na duże znaczenie dla gospodarki regionu oraz ze względu na Priorytetowe traktowanie sektora turystyki,
duże przedsiębiorstwa realizujące projekty w tym obszarze mogą skorzystać ze
wsparcia w wyjątkowych sytuacjach przy spełnieniu następujących warunków:
•
wielkość projektu wynosi poniżej 8 mln PLN,
•
wykazują wyraźne i znaczące korzyści dla regionu, jako efekt realizacji projektu w powyższym zakresie.
Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 10% środków przeznaczonych na wsparcie bezpośrednie przedsiębiorstw.
54,39 mln euro, z czego 46,23 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 8,16 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Zgodnie z mapą pomocy regionalnej maksymalny udział środków unijnych w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 70% w przypadku mikro
i małych przedsiębiorstw, 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz 50%
w przypadku dużych przedsiębiorstw. Minimalna wartość wsparcia określona została na poziomie 71 tys. PLN, natomiast maksymalna wartość wsparcia wynosi 2 mln
PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 143 tys. PLN, zaś maksymalna wartość
projektu nie może przekroczyć 8 mln PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Wsparciem zostały objęte projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów
turystycznych.
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Produkt turystyczny oznacza spójną ofertę atrakcji i usług turystycznych, natomiast przez zasięg regionalny rozumie się produkt turystyczny związany z występowaniem atrakcji lokalnej o oddziaływaniu
regionalnym.

Dofinansowaniu podlega również budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, z wyłączeniem
obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawianie
namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych. Poza tym Wnioskodawcy
mogą aplikować o dotacje na inwestycje, mające na celu poprawę bazy noclegowo-gastronomicznej poprzez przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych. Wspierane
są ponadto projekty budowy i przebudowy: obiektów i infrastruktury uzdrowiskowej, obiektów
gastronomicznych oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej, rozumianej jako kompleksowa
oferta usług turystycznych (np. stacje narciarskie, pola golfowe, trasy turystyczne, aquaparki).
Preferowane są także projekty zlokalizowane na obszarach atrakcyjnych turystycznie wynikające
z dokumentów strategicznych województwa lubelskiego.

Preferowane są przedsięwzięcia utrzymujące lub tworzące nowe miejsca pracy.

Kryteria wyboru projektów
Wysoko punktowana jest trwałość projektu w czasie, w ramach tego kryterium łącznie można
uzyskać 20 punktów. Weryfikacji podlega: wpływ projektu na rozwój sektora turystyki i rekreacji
w woj. lubelskim, realność osiągnięcia wskaźników rezultatu, wskaźnik zadłużenia ogółem oraz
realność osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych. Dodatkowe punkty można otrzymać za doświadczenie lub wykształcenie specjalistycznej kadry związanej z realizacją projektu
oraz znajomość branży i potrzeb klientów. Punktowane jest również doświadczenie w realizacji
inwestycji w przedsiębiorstwie oraz udział w klastrach i stowarzyszeniach branżowych. Ocenie
podlega również zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu, w ramach którego
można uzyskać 23 pkt. Wspomniany zakres korzyści obejmuje: wprowadzenie do oferty nowych
produktów lub usług turystycznych, zróżnicowanie produktów turystycznych na danym obszarze, zmniejszenie sezonowości działalności gospodarczej poprzez realizację inwestycji, uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku regionalnym bądź krajowym oraz przystosowanie
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Preferowane są projekty będące komplementarnymi w stosunku do pozostałej oferty turystyczno-rekreacyjnej na danym obszarze. Punktowane
jest posiadanie certyfikatów jakości. Ocenie podlega poza tym udział wnioskowanej pomocy
maksymalnie dopuszczalnej (0,4 pkt. za każdy 1% zmniejszenia wartości dotacji – maksymalnie
8 pkt.). Dodatkowe punkty otrzymają projekty, zakładające zwiększenie zatrudnienia. Jeżeli
wzrost zatrudniania netto przekroczy 91% wartości bazowej, to projekt zyska 8 punktów. Preferowane są także projekty mające dodatkowy, pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego oraz projekty, których realizacja przyczynia się do wyrównywania szans i do rozwoju
społeczeństwa informacyjnego. Ocenie podlega również zgodność projektu z regionalnymi dokumentami strategicznymi z zakresu turystyki i rekreacji (można otrzymać maksymalnie do
10 punktów). Co więcej, punktowane jest doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów
z udziałem funduszy pomocowych.
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3.1.2.4. Województwo Lubuskie

Działanie 2.1. Mikroprzedsiębiorstwa
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Zwiększenie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw,
szczególnie w początkowym okresie ich działania, a także unowocześnienie ich
wyposażenia oraz sposobu funkcjonowania.
Mikroprzedsiębiorcy z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.
40,80 mln euro, z czego 34,68 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 6,12 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Maksymalny poziom wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych
projektu. Maksymalna kwota wsparcia w ramach projektów typu I małe dotacje
inwestycyjne wynosi 200 tys. PLN, natomiast w ramach typu II duże dotacje inwestycyjne minimalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. PLN, a maksymalna 2 mln PLN.

Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez inwestycje
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Zwiększenie konkurencyjności sektora MSP dzięki inwestycjom mającym na celu
unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej, jak również skutecznej
adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, sprostania międzynarodowej konkurencji, a przede wszystkim konkurencji na JRE.
Małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw.
40,80 mln euro, z czego 34,68 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 6,12 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Maksymalny poziom wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych
projektu. Maksymalna kwota wsparcia w ramach projektów typu I małe dotacje
inwestycyjne wynosi 200 tys. PLN, natomiast w ramach typu II duże dotacje inwestycyjne minimalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. PLN, a maksymalna 4 mln PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Działanie 2.1. Mikroprzedsiębiorstwa oraz Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, zostały ukierunkowane na podnoszenie zdolności
inwestycyjnej przedsiębiorstw poprzez dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w dwóch typach projektów – „małe” i „duże” dotacje inwestycyjne. Wybór typu dotacji
należy do Beneficjenta i powinien być uwarunkowany zakresem planowanej inwestycji oraz
uzasadnionymi potrzebami inwestycyjnymi Beneficjenta.

Przyznane środki finansowe powinny zostać wykorzystane do wygenerowania wartości dodanej, a nie służyć jedynie bezpośredniemu czerpaniu korzyści. Działania podejmowane w ramach projektów
muszą posiadać znamiona innowacyjności, co najmniej na
poziomie przedsiębiorstwa.

W ramach Działań 2.1. oraz 2.2. dofinansowywanie otrzymują projekty zakładające rozbudowę
i rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, a także projekty obejmujące realizację
zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację. Przedsiębiorcy mogą
również aplikować o wsparcie projektów polegających na wprowadzaniu nowych, dodatkowych
produktów, inwestowaniu w produkty i procesy przyjazne dla środowiska oraz w aktywa niema-
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terialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji,
know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej. Wspierane są też inwestycje w unowocześnianie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
oraz unowocześnianie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego (w tym usługi i aplikacje dla mikroprzedsiębiorstw, handel drogą elektroniczną,
tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do TIK dla mikroprzedsiębiorstw i ich
wydajnemu użytkowaniu).
Dofinansowanie przyznawane jest na projekty zmierzające do wykorzystania środków na doskonalenie i rozwijanie procesów innowacyjnych, podnoszenie konkurencyjności, unowocześnienie
posiadanego majątku oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów UE.
Kryteria wyboru projektów
W ramach Działań 2.1. i 2.2. realizowane są projekty zapewniające osiągnięcie celów strategicznych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, w szczególności
projekty przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy. W Działaniu 2.1. projekt otrzymuje 2 pkt. jeżeli jego realizacja wpływa na utworzenie więcej niż 1 nowego miejsca pracy,
natomiast w Działaniu 2.2. również 2 pkt. przyznane zostają projektowi wpływającemu na
wzrost zatrudnienia o ponad 10%. Preferowane są także projekty, które wpływają na poprawę
oferty usługowej przedsiębiorstw oraz te, powodujące wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Wysoko punktowane są też projekty, przyczyniające się do zwiększenia produkcji przedsiębiorstw oraz wpływające na poziom innowacyjności projektu. Oceniany jest również wkład własny Beneficjenta. Jeżeli wartość wkładu własnego w Działaniu 2.1. jest większa od minimalnej
wartości o ponad 6% – projekt otrzyma 3 pkt., a dla Działania 2.2., musi być większa od minimalnej wartości równej 10%.

Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej
i kulturowej
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności kulturowej oraz turystycznej województwa
lubuskiego na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje
pozarządowe niedziałające w celu osiągania zysku, kościoły i związki wyznaniowe,
instytucje kultury, szkoły wyższe, jednostki sektora finansów publicznych (inne
niż JST) posiadające osobowość prawną, administracja rządowa (w tym parki narodowe i krajobrazowe), jednostki Lasów Państwowych. W ramach Działania 5.1.
projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa publicznoprywatnego.
23,76 mln euro, z czego 20,20 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 3,56 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Dla projektów z zakresu promocji oferty turystycznej, w tym dziedzictwa kulturowego oraz regionalnych produktów turystycznych, maksymalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. PLN. Poziom dofinansowania projektu w przypadku inwestycji z zakresu infrastruktury kulturowej wynosi maksymalnie 85% całkowitych
kwalifikowanych kosztów projektu, natomiast dla inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej i sportowej nie może przekroczyć 50%.
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Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej
i kulturowej
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Zapewnienie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju potencjału
turystyczno-kulturowego ośrodków lokalnych.
JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje
pozarządowe niedziałające w celu osiągania zysku, w tym fundacje, kościoły
i związki wyznaniowe, instytucje kultury, jednostki sektora finansów publicznych
(inne niż JST) posiadające osobowość prawną, administracja rządowa (w tym parki
narodowe i krajobrazowe), jednostki Lasów Państwowych. W ramach Działania 5.2.
projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
18,39 mln euro, z czego 15,55 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 2,74 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Dla projektów z zakresu promocji oferty turystycznej, w tym dziedzictwa kulturowego oraz regionalnych produktów turystycznych, maksymalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. PLN., dla pozostałych typów projektów maksymalna
wartość wsparcia została określona na poziomie 5 mln PLN.
Poziom dofinansowania projektu w przypadku inwestycji z zakresu infrastruktury
kulturowej wynosi maksymalnie 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, zaś dla inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej i sportowej nie może
przekroczyć 50%.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działań 5.1. oraz 5.2. wsparciem zostały objęte projekty polegające na adaptacji
zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. O dofinansowanie mogą ubiegać się również Wnioskodawcy zamierzający wybudować lub zmodernizować infrastrukturę noclegową i inną infrastrukturę turystyczną, w tym: ścieżki rowerowe,
szlaki konne, szlaki wodne, szlaki piesze oraz oznakowania tras turystycznych. Poza tym, istnieje
możliwość ubiegania się o środki finansowe na budowę lub modernizację infrastruktury gastronomicznej (między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie,
obiekty podworskie) oraz infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki. Wnioskodawcy mogą też aplikować o dofinansowanie projektów obejmujących opracowanie i utworzenie
systemów i centrów informacji turystycznej oraz promocję oferty z zakresu turystyki i kultury
(m.in. publikacje, ulotki, katalogi, foldery, prezentacje multimedialne na CD/DVD). Finansowe
wsparcie uzyskają ponadto przedsięwzięcia, polegające na budowie lub modernizacji oraz wyposażeniu obiektów sportowych o charakterze turystycznym (w tym baseny, hale sportowe i widowiskowe).
Kryteria wyboru projektów
W ramach Priorytetu V, ocenie podlega zgodność projektu z założeniami i celami „Lubuskiej
Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006–2013”. Preferowane są przedsięwzięcia przyczyniające
się do stworzenia kompleksowej oferty turystycznej, lokalnego produktu turystycznego oraz
promocji lokalnych walorów turystycznych, za co można otrzymać 5 pkt. Dodatkowe punkty
otrzymają projekty mające wpływ na zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług turystycznych (3 pkt.), oraz do 5 pkt. może otrzymać projekt o znaczącym wpływie na dostępność
do świadczonych usług. Warto wspomnieć, iż 2 punkty uzyska projekt realizujący „Strategię
Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego”.
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3.1.2.5. Województwo Łódzkie

Działanie 3.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. Projekty turystyczne
muszą wykazywać wyraźny wpływ na gospodarkę, a pierwszeństwo mają te projekty, które przyciągają przede wszystkim turystów spoza regionu i mieszczą się
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–2020.
Przedsiębiorcy, JST, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, administracja rządowa, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość
prawną (nie wymienione wyżej), organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe.
58,30 mln euro, z czego 44,01 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 14,29 mln euro z krajowych środków publicznych.
Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa
niż 25 000 PLN. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną obowiązują
następujące poziomy wsparcia: mikro i mali przedsiębiorcy – 70%, średni przedsiębiorcy 60%, natomiast duże przedsiębiorstwa – 50% kosztów kwalifikowanych
projektu.

Rodzaje wspieranych projektów
Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące budowę lub przebudowę: infrastruktury turystycznej (również kongresowej i targowej), obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych
oraz obiektów lecznictwa uzdrowiskowego (m.in. usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych)
oraz typowej dla nich infrastruktury towarzyszącej (np. parki i urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe) oraz ujęć wód leczniczych i termalnych. Wsparcie otrzymają również przedsięwzięcia zakładające zagospodarowanie miejsc organizacji masowych imprez kulturalnych i folklorystycznych.
Dotacje mogą uzyskać poza tym działania na rzecz promowania lub wykorzystania dziedzictwa
przyrodniczego w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dotowane są też projekty, polegające na budowie lub przebudowie infrastruktury aktywnych form turystyki (obiektów sportowych i rekreacyjnych) i zakupie środków trwałych w obiektach rekreacyjnych. Wnioskodawcy
mogą aplikować również o dofinansowanie projektów obejmujących tworzenie lub rozwój sieci
centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu), portali informatycznych oraz systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych. Wspierane są
ponadto działania promocyjne w zakresie turystyki, w tym m.in.: organizacja imprez kulturalnych, folklorystycznych promujących region i lokalne produkty turystyczne stymulujące ruch
turystyczny m.in. imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja
turystyczna regionu; kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w kraju
i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu; przygotowanie
programów tworzenia, rozwoju lub promocji markowych produktów turystycznych regionalnych
i lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz oceny potencjału turystycznego.
Kryteria wyboru projektów
Weryfikacji podlega liczba nowopowstałych miejsc pracy w sektorze związanym z obsługą ruchu
turystycznego. Jeśli w wyniku realizacji projektu, zostało utworzonych powyżej 10% nowych
miejsc pracy w stosunku do wartości bazowej, to projekt uzyska 6 punktów. Warto zwrócić
uwagę, że szczególnie preferowane są projekty nowatorskie. Ocenie podlega poza tym stopień
wpływu projektu na podniesienie atrakcyjności miejscowości lub regionu – mierzony przewidywanym zwiększeniem ruchu turystycznego w miejscowości bądź regionie. Maksymalna liczba
punktów, jaką można otrzymać spełniając to kryterium wynosi 20. Ponadto, punktowane są
projekty zakładające poprawę dostępności obiektów i atrakcji turystycznych, poszerzenie oferty
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turystycznej Beneficjenta, jak również wykreowanie oferty kompleksowej. Dodatkowe punkty
otrzymają projekty, zakładające podniesienie jakości usług w zakresie turystyki świadczonych
przez Beneficjenta oraz wykorzystanie tradycji danego regionu. Oceniany jest również stopień
oddziaływania inwestycji. W przypadku, gdy projekt ma zasięg ponadregionalny, wówczas
otrzyma najwięcej, bo 4 punkty (wojewódzki – 3 pkt., powiatowy – 2 pkt., a gminny – 1 pkt.).
3.1.2.6. Województwo Małopolskie

Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej
Cel Działania

Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, a także budowa pozytywnego
wizerunku regionu, o atrakcyjnych turystycznie walorach w kraju oraz za granicą.
Celem danego przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby osób odwiedzających Małopolskę, a tym samym, zwiększenie wpływów z działalności turystycznej.
Beneficjentami w ramach Schematu B są zarówno przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa
uzdrowiskowe), jak i JST (ich związki i stowarzyszenia – gminy uzdrowiskowe),
jednostki organizacyjne JST (gmin uzdrowiskowych) posiadające osobowość prawną, Parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, a także instytucje kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły
i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Jeżeli chodzi o Schematy C i D to dofinansowanie przyznawane jest dla JST
(ich związków i stowarzyszeń), jednostek organizacyjnych JST, parków narodowych
i krajobrazowych, PGL Lasów Państwowych, instytucji kultury, szkół wyższych oraz
organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, a także MSP
prowadzących działalność i realizujących projekt w obszarze turystyki, rekreacji
i sportu16.
44,06 mln euro, z czego w ramach Schematu B: 12 mln euro, Schematu C: 12 mln
euro oraz Schematu D: 13 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Wkład krajowych środków publicznych wynosi 7,06 mln euro.
Kwoty wsparcia, jakie mogą otrzymać Beneficjenci aplikujący w ramach Działania
3.1. wyglądają następująco:
•
Schematy B i C – minimalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. PLN, natomiast
maksymalna kwota to 5 mln PLN,
•
Schemat D – minimalna kwota wsparcia dla MSP wynosi 300 tys. PLN, natomiast maksymalna to 2 mln PLN.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej maksymalne poziomy wsparcia
wynoszą: 40% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, natomiast 30%
w przypadku średnich. Powyższe poziomy podwyższone mogą zostać o 5% jeśli
projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości jest
niższy niż 75%.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Schematu B: Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową, wspierane są projekty zakładające budowę, rozbudowę i renowację ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie uzdrowisk m.in. pijalni wód mineralnych, szlaków, ścieżek turystycznych itp.
W ramach Schematu B wspierane są wyłącznie inwestycje w granicach obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska, a realizowane są tylko te projekty, które wynikają z Planu Rozwoju Uzdrowisk.

16

32

(Grupa PKD i – rok 2004: 55.1, 55.2, 63.3, 92.6 oraz 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).
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Projekty realizowane w ramach Schematu C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu,
dotyczą opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym,
a także projektów dotyczących rozbudowy istniejących produktów turystycznych.
Dofinansowaniu podlegają jedynie produkty złożone, natomiast produkty typu rzecz (np. płyta multimedialna), usługa (np. transportowa)
oraz produkty typu wydarzenie, które są definiowane jako produkty
proste nie mogą samodzielnie podlegać dofinansowaniu w ramach
danego Schematu, chyba że stanowią element produktu złożonego.
Wsparcie otrzymują także projekty, związane z budową, rozbudową i renowacją szlaków turystycznych, inwestycje służące rozwojowi funkcji turystycznych stacji narciarskich i akwenów
wodnych. Preferowane są również projekty zakładające inwestycje w zakresie infrastruktury
rekreacyjnej dotyczące zarówno istniejących jak i nowych obiektów rekreacyjnych, a także
inwestycje w infrastrukturę targowo-wystawienniczą związaną z turystyką biznesową. Co
więcej, istotne są przedsięwzięcia, związane z zaangażowaniem nowoczesnych technologii
oraz te, które realizowane są w układzie sieciowym. Dotacje przyznawane zostają także na
inwestycje zmierzające do przystosowania terenów zdegradowanych do nowych funkcji związanych z turystyką.
W Schemacie D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych wspierane są inwestycje związane z budową nowych i rozbudową istniejących obiektów hotelarskich oraz z przystosowaniem obiektów zabytkowych do funkcji
hotelarskich. Wspierane są także projekty, polegające na podniesieniu standardów istniejących
obiektów noclegowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych, poprzez jej dostosowanie do wymagań bazy hotelarskiej, z wyłączeniem obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na
ustawianie namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych. Wnioskodawcy
mogą aplikować o dofinansowanie inwestycji w istniejące schroniska. Preferowane są projekty
związane z rozwojem bazy noclegowej i infrastruktury turystycznej wokół obiektu.
W ramach Schematu nie są współfinansowane projekty zlokalizowane
na terenie Miasta Krakowa.
W ramach Schematu wspierane są projekty z zakresu gastronomii realizowane w obiekcie turystycznym i będące jego częścią lub też, będące częścią szerszego projektu z zakresu turystyki.
Typy projektów realizowane w ramach Działania 3.1. nie podlegają
wsparciu z innych Działań MRPO.

Kryteria wyboru projektów
Ocenie w ramach Działania 3.1. (Schematy B, C i D) podlega zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju
województwa, za co maksymalnie można uzyskać do 20 pkt. Kryterium to, składa się z dwóch
podstawowych subkryteriów: tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu, co jest
podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno-społecznym rozwoju regionu oraz ocena
bilansu zysków i strat społecznych, będąca bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. W ramach wymienionych Schematów badana jest również trwałość organizacyjna podmiotu
realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu, jak również trwałość
finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu), za co przyznawanych jest 8 pkt.,
w przypadku Schematu B, 12 pkt. dla projektów ze Schematu C, oraz 4 pkt. otrzymają projekty
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realizowane w ramach Schematu D. Weryfikacji podlega również wpływ projektu na polityki horyzontalne (4 pkt.). Kryterium to, składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: polityka równości
szans (wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) oraz
zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ
projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii lub poprawy efektywności energetycznej).
W ramach Schematu B ocenie poddane jest również zróżnicowanie oferty związanej z realizacją projektu, wielofunkcyjność obiektu oraz planowane środki promocji w stosunku do grup
odbiorców, za co można uzyskać maksymalnie 12 punktów. Tyle samo punktów można
otrzymać za zasadność realizacji projektu na konkurencyjnym rynku usług turystycznych bądź
uzdrowiskowych, w ramach, którego ocenia się przedmiot projektu w odniesieniu do danego
segmentu rynku turystycznego, adekwatność oferty w odniesieniu do potrzeb wskazanych
grup docelowych oraz zagrożenia związane z realizacją projektu w odniesieniu do konkurencji
na rynku turystycznym w uzdrowiskach. Istotna jest także weryfikacja stanu przygotowania
projektu do realizacji, w ramach której projekty realizowane ze Schematu B mogą uzyskać
dodatkowo 8 pkt. Co więcej, dodatkowe punkty (maksymalnie po 8 pkt.) zostają przyznane za
ocenę planu rozwoju uzdrowiska oraz za wpływ projektu na realizację celów planu rozwoju
uzdrowiska (Schemat B).
We wszystkich Schematach preferowane są projekty, które w jak największym stopniu wpisują
się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007–2013, za co maksymalnie można
uzyskać 20% sumy punktów, możliwej do zdobycia podczas oceny merytorycznej.
Warto wspomnieć, iż projekty realizowane w ramach Schematu C i D oceniane są również pod
względem działalności marketingowej związanej z realizacją projektu, za co można otrzymać do
16 pkt. W ramach tego kryterium badane są następujące aspekty projektu: zagrożenia związane
z realizacją projektu w odniesieniu do konkurencji na rynku turystycznym, zróżnicowanie form
turystycznych w ramach projektu z punktu widzenia zaspokajania różnorodnych potrzeb konsumenta, zastosowane środki promocji w stosunku do grup odbiorców, rozbudowanie i zróżnicowanie sieci powiązań związanych z realizacją projektu.

Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania

Poziom
wsparcia

34

Stworzenie mocnego i konkurencyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorców,
poprzez bezpośrednią pomoc finansową oraz zapewnienie pozabankowych źródeł
finansowania przedsiębiorstw.
Beneficjentami Działania w ramach Schematu A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji
w MSP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
154,41 mln euro z czego w ramach Schematu A 110,48 mln euro (mikroprzedsiębiorstwa – 35 mln euro, małe przedsiębiorstwa – 50 mln euro oraz średnie przedsiębiorstwa – 25,48 mln euro) pochodzi ze środków unijnych. Wkład krajowych
środków publicznych wynosi 24,65 mln euro.
Kwoty wsparcia w ramach Schematu A przedstawiają się następująco:
•
mikroprzedsiębiorstwa – minimalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. PLN, natomiast maksymalna 200 tys. PLN,
•
małe przedsiębiorstwa – minimalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. PLN,
natomiast maksymalna 1 mln PLN,
•
średnie przedsiębiorstwa – minimalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. PLN,
natomiast maksymalna 2 mln PLN.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej maksymalne poziomy wsparcia wynoszą: 40% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, natomiast 30% w przypadku średnich. Powyższe poziomy podwyższone mogą zostać o 5% jeśli projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż 75%.
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Rodzaje wspieranych projektów
Wsparcie w ramach Schematu A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP mogą otrzymać
projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez unowocześnianie sposobu działania i oferty w wyniku rozbudowy i nabycia przedsiębiorstwa, oraz działań
mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcyjnych lub zmianę stosowanych
rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego czy BHP. Dofinansowywane są także projekty, polegające na unowocześnianiu
niezbędnego wyposażenia dla prowadzenia działalności gospodarczej, zmianę wyrobu, bądź
usługi oraz modernizację środków produkcji.
W celu niwelowania różnic wewnątrzregionalnych priorytetowo traktowane są projekty zlokalizowane na terenie, na którym wskaźnik
przedsiębiorczości (liczba przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców)
mierzony na poziomie powiatu wynosi poniżej 75% średniej dla
województwa małopolskiego (wg danych GUS).

Kryteria wyboru projektów
W ramach Schematu A, ocenie poddany zostaje potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy
w aspekcie realizacji projektu oraz lokalizacja projektu, za co można otrzymać po 8 pkt. Oceniany
jest także zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu, gdzie punktacja jest przyznawana w zależności od tego czy projekt jest uzasadniony pod względem wzmocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy czy też nie. Za innowacyjny charakter projektu Beneficjent otrzyma
dodatkowo 12 pkt., a do 8 punktów za realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Ocenie
podlega także złożona przez Wnioskodawcę dokumentacja pod kątem zdolności do rozpoczęcia
realizacji inwestycji m.in. prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, koncesji,
licencji itp. Jeżeli Wnioskodawca posiada udokumentowane nagrody i wyróżnienia zarówno krajowe jak i międzynarodowe lub certyfikaty zarządzania to otrzyma 4 pkt. Dodatkowo punktowane są
projekty wpływające na poprawę sytuacji Beneficjenta na dotychczasowym rynku lub umożliwiające rozwój poprzez poszerzanie działalności o nowe rynki. Co więcej, oceniany jest także wpływ
projektu na zatrudnienie nowych pracowników na pełnym etacie (4 pkt.).
3.1.2.7. Województwo Mazowieckie

Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

17

Podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie
do wymogów rynkowych, w tym m.in. zapewnienie dostępu do technologii, systemów certyfikacji oraz jakości, a także poprzez realizację nowych inwestycji.
Przedsiębiorcy.
194,75 mln euro, z czego 165,54 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 29,21 mln euro z krajowych środków publicznych.
Intensywność wsparcia zależy od wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa:
•
na terenie województwa mazowieckiego17 (z wyłączeniem m. st. Warszawy):
mikro i mali przedsiębiorcy – 60%, średni przedsiębiorcy – 50%, duzi przedsiębiorcy – 40%,
•
miasto stołeczne Warszawa: mikro i mali przedsiębiorcy – 50%, średni przedsiębiorcy – 40%, duzi przedsiębiorcy – 30%.
W przypadku wystąpienia pomocy de minimis poziom wsparcia wynosi 60%.
Maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln PLN.

Od dnia 01.01.2011 r. poziomy wsparcia inwestycji zlokalizowanych na terenie całego województwa mazowieckiego
zostanie obniżony do poziomów obowiązujących w m. st. Warszawie.
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Rodzaje wspieranych projektów
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości wspiera projekty inwestycyjne przedsiębiorstw obejmujące utworzenie nowego lub rozbudowę już istniejącego przedsiębiorstwa, oraz dywersyfikację
produkcji w wyniku wprowadzenia nowego produktu, lub zasadniczą zmianę dotychczasowego
procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa w wyniku wprowadzenia nowych produktów. Dofinansowane zostaną także projekty polegające na nabyciu środków trwałych związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte gdyby takowy zakup nie nastąpił.
Przedsiębiorcy skorzystają również realizując usługi doradcze w zakresie zarówno projektowania, wdrażania, jak i doskonalenia nowych produktów i usług, systemów wspomagania jakością
czy certyfikacji wyrobów. Co więcej przedsiębiorca aplikujący w ramach Działania 1.5. może
unowocześnić wyposażenie niezbędne do prowadzenia swojej działalności poprzez zakup
maszyn czy urządzeń oraz prowadzenie prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.
Kryteria wyboru projektów
W przypadku Działania 1.5. preferowane będą projekty obejmujące przedsięwzięcia na terenach
o zwiększonej stopie bezrobocia. Jeżeli projekt jest zlokalizowany w powiecie, gdzie średnia
stopa bezrobocia w roku poprzednim wyniosła powyżej 150% średniej stopy bezrobocia na
Mazowszu to projekt otrzyma do 12 dodatkowych punktów, natomiast, jeżeli stopa bezrobocia
była na poziomie poniżej 100% projekt dostanie tylko 2 pkt. Kolejnym kryterium ocenianym
podczas weryfikacji wniosku jest liczba nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu. Za utworzenie powyżej 10 miejsc pracy projekt uzyska 11 pkt., natomiast, jeżeli powstanie od 6 do 10 nowych miejsc pracy to projekt otrzyma 9 pkt. Najmniej punktów, gdyż tylko
3 zostanie przyznanych w wyniku utworzenia od 1 do 2 miejsc pracy. Promowane są również
projekty mające na celu zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa po 12 miesiącach od dnia
zakończenia realizacji projektu (8 pkt.). Dodatkowo oceniana jest wielkość przedsiębiorstwa,
gdzie najwięcej punktów (6) przyznaje się mikroprzedsiębiorstwom. Jeżeli projekt realizuje małe
przedsiębiorstwo – 4 pkt., oraz do 2 pkt. dla średnich przedsiębiorców. Oceniany jest również
wzrost rentowności przedsiębiorstwa w efekcie realizacji projektu. Jeżeli przedsiębiorstwo
zwiększy rentowność powyżej 15% uzyska 7 pkt., powyżej 10% – 4 pkt., oraz 2 pkt. za wzrost
rentowności powyżej 5%. Dodatkowo ocenie poddana zostanie również innowacyjność produktów, usług czy procesów oferowanych dzięki realizacji inwestycji (maksymalnie 6 pkt.).

Działanie 6.2. Turystyka
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

18

36

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Dofinansowaniu podlegać będą
projekty obejmujące promowanie walorów przyrodniczych, w szczególności przygotowanie programów rozwoju oraz promocji markowych produktów turystycznych
regionu oraz udział w targach i imprezach promocyjnych.
JST, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe, instytucje kultury, szkoły
wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorcy
sektora turystyki oraz podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
91 mln euro, z czego 77,35 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 13,65 mln
euro z krajowych środków publicznych.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej intensywność wsparcia zależy od
wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa:
•
na terenie województwa mazowieckiego18 (z wyłączeniem m. st. Warszawy):
mikro i mali przedsiębiorcy – 60%, średni przedsiębiorcy – 50%, duzi przedsiębiorcy – 40%,
•
miasto stołeczne Warszawa: mikro i mali przedsiębiorcy – 50%, średni przedsiębiorcy – 40%, duzi przedsiębiorcy – 30%.
W przypadku wystąpienia pomocy de minimis poziom wsparcia wynosi 60%.

Od dnia 01.01.2011 r. poziomy wsparcia inwestycji zlokalizowanych na terenie całego województwa mazowieckiego
zostanie obniżony do poziomów obowiązujących w m. st. Warszawie.
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Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działania 6.2. wsparcie otrzymają przedsięwzięcia w zakresie ochrony i waloryzacji
dziedzictwa przyrodniczego, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji
i remoncie bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę
biznesową i działalność sportową i rekreacyjną. Ponadto, dotacje mogą uzyskać projekty obejmujące tworzenie i rozwój parków tematycznych, realizację nowych produktów turystycznych
oraz usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (jako element projektu).
Wnioskodawcy mogą aplikować o środki finansowe na systemy, centra, ośrodki informacji turystycznej, na tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, które stanowią element
systemu informacji turystycznej, trasy i szlaki turystyczne oraz infrastrukturę okołoturystyczną,
a także tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych. Dofinansowywane są również projekty zakładające budowę lub wyznaczenie wydzielonych dróg
dla rowerów. Jako element projektu, do wsparcia kwalifikują się również: sygnalizacja i oznakowanie drogowe, miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie dla rowerzystów.
Projekty z zakresu turystyki wspierane w ramach Priorytetu powinny
wykazywać wyraźny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Kryteria wyboru projektów
Ocenie podlega zakres oferty programowej planowanej do realizacji w ramach projektu. Jeśli
oferta skierowana jest do turystów krajowych to projekt zyska 5 punktów, a jeśli adresowana
jest zarówno do turystów krajowych, jak i zagranicznych to projekt otrzyma 10 punktów. Poza
tym, każde utworzone miejsce pracy skutkuje otrzymaniem 2 punktów, przy czym maksymalnie
można uzyskać 10 punktów. Punktowana jest również likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych, np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne lub zakupy wyposażenia w istniejących
obiektach. Promowana jest realizacja projektu przez większą liczbę podmiotów, co skutkuje
przyznaniem maksymalnie 8 punktów, a w przypadku realizacji projektu przez dwa podmioty
– 4 punktów. Ocenie podlega również wpływ, jaki przedsięwzięcie wywiera na rozwój społeczno-gospodarczy: powstanie nowych podmiotów gospodarczych w otoczeniu projektu oraz
wpływ na wzrost atrakcyjności gminy dla nowych mieszkańców lub potencjalnych inwestorów
(do 8 pkt.). Jeśli projekt dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków zyskuje 4 punkty.
3.1.2.8. Województwo Opolskie

Poddziałanie 1.4.1. Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych
świadczonych przez przedsiębiorstwa
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

19

Zwiększenie znaczenia usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych jako czynnika
stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu19.
31,75 mln PLN, z czego 26,99 mln PLN pochodzi ze środków unijnych, 4,76 mln
PLN z krajowych środków publicznych.
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 60% dla
średnich przedsiębiorców oraz 70% dla mikro i małych przedsiębiorców. Natomiast
w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maks. 65% kosztów kwalifikowalnych. W ramach pomocy de minimis minimalna kwota wsparcia wynosi
20 tys. PLN, a maksymalna – 750 tys. PLN. Kwota wsparcia w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej mieści się w przedziale od 200 tys. PLN do 2,5 mln PLN.

Grupy PKD: 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72.
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Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Poddziałania 1.4.1. realizowane są projekty zmierzające do budowy nowych oraz
podniesienia standardu technicznego istniejących obiektów bazy infrastrukturalnej usług
turystycznych oraz rekreacyjno-sportowych. Unowocześnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej przyczynia się do podniesienia jakości usług oferowanych turystom przez
ten sektor, jak również wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności województwa dla lokalnych
i pozaregionalnych inwestorów. Podejmowane działania przyczynią się do wydłużenia sezonu
turystycznego w regionie oraz do ułatwienia dostępu do obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych, w tym dostosowania infrastruktury i jej otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą Beneficjenci, których prawna
siedziba jest na terenie województwa opolskiego.
W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany Beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego
projektu.
Wsparcie uzyskują projekty, które wykazują wyraźny wpływ na wzrost gospodarki regionu.
Priorytetowo ocenione są projekty, które przyciągną turystów spoza
regionu, w tym za granicy oraz wpisują się w wykorzystanie potencjału Odry lub w plany rozwoju turystyki na Opolszczyźnie.
Projekty polegające na remoncie mogą uzyskać wsparcie jedynie w przypadku skorzystania
przez Beneficjenta z pomocy de minimis. W celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie
inwestycyjne w ramach RPO WO 2007–2013 nie jest udzielane przed upływem ustalonego
okresu karencji (2 lata) mikroprzedsiębiorstwom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie EFS w ramach PO KL 2007–2013. W celu zapewnienia demarkacji z PROW
w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowania nie uzyskają osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS. Wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach
innych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013.
Kryteria wyboru projektów
Ocenie podlega procentowy wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy oraz efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako zwiększenie liczby odbiorców (turystów) w stosunku do kosztu
kwalifikowanego inwestycji. Preferowane są projekty, których różnica między wysokością wkładu własnego a wysokością wkładu minimalnego jest jak największa. Jeśli wkład własny Beneficjenta jest wyższy od minimalnego, o co najmniej 31% to projekt uzyska 4 punkty.
Kolejnym kryterium jest położenie na obszarze turystycznym20. Najwięcej, bo 4 pkt. otrzymują
projekty położone na terenach o najwyższej atrakcyjności turystycznej, 3 pkt. – położone na
terenach o wysokiej atrakcyjności turystycznej, 2 pkt. – położone na terenach atrakcyjnych
turystycznie oraz 1 pkt. – położone na terenach pozostałych.
Jeżeli Beneficjent posiada prawną siedzibę swojego przedsiębiorstwa na obszarze województwa
opolskiego, to otrzyma dodatkowe 2 pkt. Preferowane są także projekty, zakładające innowacyjność produktu turystycznego na danym obszarze. Wyższą punktację otrzymają również projekty, które są niepowtarzalne na analizowanym obszarze. Dodatkowe punkty zostają przyznane
na inwestycje zmierzające do zwiększenia ruchu turystycznego. Poza tym, badana jest komplementarność oferty projektu z istniejącą ofertą turystyczną na danym obszarze. Projekt, który
ma charakter indywidualny uzyska 1 punkt, podczas gdy projekt jest komplementarny otrzyma
2 punkty, a najwyżej ceniony będzie projekt mający charakter kompleksowy. W przypadku projektów zakładających budowę, przebudowę czy remont bazy noclegowej ocenie podlega średnia
20
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Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego i Strategią Zrównoważonego
Rozwoju Turystyki w Województwie Opolskim na lata 2007–2013.
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efektywność kosztowa produktu projektu (miejsca noclegowe). W związku z tym, należy pamiętać o wykazaniu w biznes planie wskaźników efektywności kosztowej produktów powstałych
w wyniku realizacji projektu. Dodatkowym kryterium dotyczącym projektów zawierających roboty budowlane (nie dotyczy projektów zakładających budowę nowego budynku) jest ilość zaoszczędzonej energii w stosunku do kosztu kwalifikowanego inwestycji. Rankingowanie odbywa się
zgodnie z wartością wskaźnika, wyznaczonego na podstawie wyników audytu energetycznego.
3.1.2.9. Województwo Podkarpackie

Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet Działania
Poziom
wsparcia

Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności
do zewnętrznych źródeł finansowania.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
143,04 mln PLN
Maksymalny poziom wsparcia wynosi 70% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% w przypadku średnich firm.
Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN
Maksymalna kwota wsparcia:
•
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN,
•
Średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN.
Maksymalna kwota wsparcia projektów innowacyjnych, zależy stopnia innowacyjności wdrażanych rozwiązań:
•
rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata – 2 mln
PLN,
•
rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata do
5,6 mln PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Schemat B, Działania 1.1. RPO Województwa Podkarpackiego wspiera przede wszystkim następujące typy projektów:
• inwestycje oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów
i nowych technologii,
• inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii
gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
• inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
• inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług,
a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
• inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
• usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów.
Kryteria wyboru projektów
Ocenie podlegać będzie innowacyjny charakter projektu. Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy
niż 3 lata otrzymają aż 25 punktów, najmniej zaś, bo 5 punktów otrzymają projekty wykazujące innowacyjność w skali firmy. Kolejnym kryterium jest „Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców” (maksymalnie 15 punktów), które weryfikowane będzie na
podstawie lokalizacji projektu. Najwyższą liczbę punktów otrzymają podmioty z powiatów, gdzie
liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców jest najmniejsza. Oceniany
będzie poza tym wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu. Preferowane będą projekty o największym procentowym udziale w nakładach inwestycyjnych
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w danym powiecie. Ponadto promowane będą projekty o najwyższej liczbie powstających miejsc
pracy. Punktacja uzależniona będzie od liczby deklarowanych miejsc pracy (2 punkty za każde
miejsce pracy, przy czym suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby 10). Za każdy
1% wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum przyznawane będą 2 punkty. Suma
uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć liczby 10.
Ocenie podlegać będzie efektywność kosztowa inwestycji. Preferowane będą przedsiębiorstwa
zlokalizowane na obszarach wiejskich i o wysokim bezrobociu.

Preferowane będą projekty realizowane przez przedsiębiorstwa
z branży turystycznej, co wiązać się będzie z przyznaniem dodatkowych 10 punktów.

3.1.2.10. Województwo Podlaskie

Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej:
Poddziałanie 3.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa
Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wzmocnienie branży turystycznej województwa podlaskiego poprzez wsparcie
projektów rozwojowych przedsiębiorstw.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność i realizują
projekt w obszarze turystyki. Ze wsparcia w Działaniu 3.2. wyłączone są mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi drogą elektroniczną, działające
krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji działalności gospodarczej.
24,35 mln euro, z czego 20,35 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 4 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Maksymalny poziom wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 70%,
średnich 60%. W przypadku udzielenia pomocy de minimis poziom wsparcia
wyniesie 50%.
Maksymalna kwota wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw sięga – 500 tys. PLN, a dla
małych i średnich przedsiębiorstw – 4 mln PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działania 3.2. pomoc jest udzielana jedynie na nowe inwestycje dotyczące lokalnej
i regionalnej infrastruktury turystycznej, a związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
rozbudową już istniejącego lub dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych czy dodatkowych produktów. W ramach Działania realizowane są również projekty
polegające na zasadniczej zmianie dotychczasowego procesu produkcyjnego w istniejącym
przedsiębiorstwie.
Realizowane są działania, polegające na rozbudowie bazy noclegowej, gastronomicznej, a także
innej infrastruktury turystycznej regionu, stworzeniu unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub też kraju. Istotne są również projekty, polegające na utworzeniu lub rozwoju usług
świadczonych drogą elektroniczną.

Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia związane z rozwojem
turystyki leczniczo-wypoczynkowej oraz projekty polegające na stworzeniu oferty całorocznej, oraz oferty, która będzie identyfikowana
poza granicami regionu.
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Kryteria wyboru projektów
Preferowane są projekty zlokalizowane na terenie atrakcyjnym turystycznie, za co łącznie można
uzyskać maksymalnie 5 punktów. Ze względu na walory i atrakcje turystyczne regionu, miejscowości czy obiektu, projekty są pogrupowane na 3 kategorie obszaru realizacji: za I kategorię
lub główne centra turystyczne projekty otrzymają 5 pkt., za II kategorię lub regionalne centra
turystyczne – 3 pkt., a za III kategorię lokalizacji tylko 1 punkt. Oceniana jest również deklaracja przedsiębiorcy odnośnie uzyskania kategoryzacji na wspierany obiekt (do 2 pkt.). Preferowane są również projekty, których oferta turystyczna będzie dostępna przez cały rok oraz te,
które przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia w wyniku realizacji inwestycji (1 pkt. za
każdą osobę zatrudnioną na pełnym etacie w wyniku realizacji projektu; maksymalnie 10 pkt.).
Co więcej, dodatkowe punkty przyznane są dla obiektów posiadających odpowiednie zaplecze
techniczne do pełnienia funkcji leczniczo-wypoczynkowej lub sanatoryjnej (do 4 pkt. za zaplecze
leczniczo-wypoczynkowe i do 8 pkt. za zaplecze sanatoryjne w Poddziałaniu 3.2.1. oraz do
3 pkt. za zaplecze leczniczo-wypoczynkowe i do 6 pkt. za zaplecze sanatoryjne w Poddziałaniu 3.2.2.). Za unikatowość (nowatorskość) oferty można uzyskać 3 pkt. na poziomie regionu
oraz do 5 pkt. na poziomie kraju (Poddziałanie 3.2.1.), do 2 pkt. za skalę regionalną realizacji
projektu oraz do 4 pkt. za skalę krajową dla Poddziałania 3.2.2. Istotnym kryterium weryfikacji
projektów, jest również wkład własny wniesiony w czasie realizacji projektu, oceniany jako
0,5 pkt. za każdy 1 punkt procentowy podwyższenia wkładu własnego – maksymalnie 20%.
Dodatkowo w Poddziałaniu obejmującym małych i średnich przedsiębiorców oceniana jest liczba
miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektu, po 1 pkt. za każde 10 nowopowstałych miejsc noclegowych.
3.1.2.11. Województwo Pomorskie

Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:
Poddziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Realizacja przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia zdolności inwestycyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie m.in.
przedsięwzięć inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego.
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
56,84 mln euro, z czego 48,32 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 8,52 mln euro z krajowych środków publicznych.
Maksymalna wartość wsparcia projektu może, co do zasady, wynosić 200 tys. PLN
w przypadku mikroprzedsiębiorstw i 800 tys. PLN w przypadku małych i średnich
przedsiębiorstw. Dla mikroprzedsiębiorstw, maksymalna wartość dofinansowania
projektu ze środków publicznych wynosi 60% wydatków kwalifikowanych. Dla
małych i średnich przedsiębiorstw, maksymalna wartość dofinansowania projektów ze środków publicznych nie może przekroczyć:
•
w przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej – 60% stosunku
Ekwiwalentu Dotacji Brutto do wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w mikro i małych przedsiębiorstwach i 50% – w średnich przedsiębiorstwach,
•
w przypadku udzielenia pomocy de minimis – 60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w mikro i małych przedsiębiorstwach i 50%
– w średnich przedsiębiorstwach.
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Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działania 1.1. realizowane są projekty zakładające budowę, rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa oraz te, które realizują zasadnicze zmiany procesu
produkcyjnego/sposobu świadczenia usług. Realizowane są także projekty polegające na unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności
gospodarczej firmy, racjonalizacji logistyki sprzedaży towarów i usług oraz informatyzacji, w tym
m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto, dofinansowywane są projekty budowy,
rozbudowy lub przebudowy instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii
oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz polegające na dostosowaniu
przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych, europejskich oraz udziału w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych takich jak targi czy wystawy.
Preferowane są projekty zlokalizowane poza Trójmiastem,
w szczególności na obszarach słabych strukturalnie. Ponadto,
preferowane są projekty przyczyniające się do:
• wprowadzania na rynek nowych, wysokiej jakości wyrobów i usług,
• oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji
szkodliwych substancji do środowiska,
• powstawania trwałych miejsc pracy,
• wzrostu aktywności eksportowej firm.
Kryteria wyboru projektów
Wyjściowy rozkład wartości punktowych w ramach RPO województwa pomorskiego dla trzech
obszarów kryteriów, co do zasady, wynosi odpowiednio:
• Obszar kryteriów A (wartość dodana projektu) – 50 (±10) pkt. Ocenie podlegają
założenia, cele i uzasadnienia oraz stopień pilności realizacji projektu na tle zapisów Osi
priorytetowej i Działania w kontekście potrzeb firmy lub rynku. Oceniana jest realność
i trwałość planowanych rezultatów projektu, a także ich korelacja ze spodziewanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej. Oceniana jest również siła oddziaływanie projektu, czyli to,
na ile projekt prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania problemu oraz w jakiej skali
oddziałuje on na otoczenie społeczno-gospodarcze projektu. Punktowana jest także zasadność partnerskiej realizacji projektu z punktu widzenia jego zakładanych efektów. Badany
jest również stopień zaangażowania instytucji (publicznych i niepublicznych) biorących
udział w projekcie. Weryfikacji podlega także powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, względnie
z tymi, które uzyskały decyzję o finansowaniu. Brane pod uwagę jest również zastosowanie
instrumentu elastyczności w projekcie, zwłaszcza w kontekście uzasadnienia dla tego
instrumentu oraz jego bezpośredniego powiązania z celami projektu.
• Obszar kryteriów B (ukierunkowanie projektu) – 40 (±10) pkt. Bardzo wysoko punktowane są projekty zgodne z preferencjami wsparcia w danym Działaniu. Ocenie podlega:
o lokalizacja projektu w Trójmieście, poza Trójmiastem lub na obszarze strukturalnie
słabym,
o wpływ projektu na poszerzenie oferty produktowej i usługowej w regionie,
o zastosowanie rozwiązań w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego
w zakresie oszczędności surowców, energii i ograniczenia emisji szkodliwych substancji
do środowiska,
o wpływ projektu na zwiększenie zatrudnienia,
o wpływ projektu na aktywność eksportową firmy.
• Obszar kryteriów C (zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE) – 10 pkt.
Oceniane są proponowane przez projekt rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości
środowiska przyrodniczego oraz rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans
i przeciwdziałania dyskryminacji.
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W ramach Działania 1.1. za wartość dodaną projektu można uzyskać łącznie 45 pkt., z czego
po 16 pkt. otrzyma projekt zgodny z przesłankami i celami, oraz z przewidywanymi efektami
danej Osi priorytetowej. Do 10 pkt. przyznawanych jest projektom, dzięki którym wzrastają
nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw w regionie, w wyniku włożenia wkładu własnego ponad minimalny wymagany udział procentowy, oraz 3 pkt. otrzyma projekt powiązany
z innymi projektami, które zostały już zrealizowane albo są w trakcie realizacji. Co więcej,
ważne jest wykazanie efektów zastosowania instrumentów elastyczności. Dodatkowe 50 pkt.
można otrzymać za ukierunkowanie projektu, a dokładniej za zgodność z preferencjami
wsparcia w danym Działaniu. Preferowane są również projekty zakładające równość szans
oraz niedyskryminację (5 pkt.).

Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Przedsięwzięcia służące poprawie stanu i rozwojowi publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym.
JST (ich związki i stowarzyszenia), podmioty wykonujące zadania JST, organizacje
pozarządowe, PGL Lasy Państwowe, parki narodowe i parki krajobrazowe, szkoły
wyższe, jednostki naukowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także jednostki
sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną oraz podmioty
działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
22,42 mln euro, z czego 17,70 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 4,72 mln euro z krajowych środków publicznych.
Minimalna wartość projektu w ramach Działania 6.1., co do zasady wynosi 4 mln
PLN, a maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych ustalony jest na
poziomie 75% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaje wspieranych projektów
Wspierane są przedsięwzięcia służące poprawie stanu i rozwojowi publicznej infrastruktury
turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. Wsparcie przyznawane jest dla
projektów związanych z budową, przebudową i rozbudową obiektów infrastruktury turystycznej
(np. porty i przystanie służące turystyce wodnej), liniowej publicznej infrastruktury turystycznej
służącej rozwojowi sezonowych specyficznych form turystyki, a także urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego oraz ujęcia wód leczniczych i termalnych.
Preferowane są projekty:
• realizowane w partnerstwie, kompleksowe, o charakterze
sieciowym, mające zasięg ponadlokalny,
• wynikające ze Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004–2013 oraz Programu Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego,
• wspierające zrównoważony rozwój obszarów wchodzących
w skład sieci Natura 2000, parków narodowych, parków
krajobrazowych i gmin uzdrowiskowych,
• realizowane na obszarach strukturalnie słabych.
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Działanie 6.2. Promocja i informacja turystyczna
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Rozwijanie systemu informacji turystycznej i kulturalnej oraz promocja sieciowych
produktów turystycznych.
JST (ich związki i stowarzyszenia), podmioty wykonujące zadania JST, organizacje
pozarządowe, PGL Lasy Państwowe, parki narodowe i parki krajobrazowe, szkoły
wyższe, jednostki naukowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także jednostki
sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną oraz podmioty
działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
11,21 mln euro, z czego 8,85 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 2,36 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Minimalna wartość projektu, co do zasady wynosi 400 tys. PLN, a maksymalny
poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosi 75% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaje wspieranych projektów
Wsparcie w zakresie promocji i informacji turystycznej ukierunkowane jest na wykreowanie
i promocję regionalnych produktów turystycznych, kulturowych i tradycyjnych. Realizowane
są przedsięwzięcia nastawione na rozwój regionalnego systemu informacji turystycznej,
a także na rozwój systemu monitoringu rynku turystycznego. Projekty dotyczą także realizacji
krajowych i zagranicznych kampanii promocyjnych regionu, jak też organizacji lub finansowania udziału w ważnych wydarzeniach umożliwiających promocję walorów turystycznych
województwa.
Preferowane są projekty:
• realizowane w partnerstwie, kompleksowe, o charakterze
sieciowym, mające zasięg ponadlokalny,
• wynikające ze Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
Pomorskim na lata 2004–2013 oraz Programu Rozwoju
Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego,
• wdrażające nowe produkty turystyczne, kulturowe i tradycyjne, wykorzystujące elementy regionalnego i lokalnego
dziedzictwa kulturowego.

Działanie 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym
Cel Działania

Poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych.

Typ
Beneficjentów

JST (ich związki i stowarzyszenia), podmioty wykonujące zadania JST, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe, parki narodowe i parki krajobrazowe,
szkoły wyższe, jednostki naukowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną oraz podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
19,79 mln euro, z czego 15,48 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 4,
31 mln euro z krajowych środków publicznych.
Minimalna wartość projektu, co do zasady wynosi 4 mln PLN, a maksymalny
poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosi 75% wydatków kwalifikowanych.

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Rodzaje wspieranych projektów
Wsparcie w zakresie regionalnego dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym jest
ukierunkowane na wzbogacenie i podniesienie jakości oferty turystycznej województwa poprzez
pełniejsze wykorzystanie potencjału obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym. Realizowane przedsięwzięcia dotyczą głównie prac restauratorskich w obiektach dziedzictwa kulturowego, a także ich adaptacji do nowych funkcji (m.in. turystycznych, kulturowych).
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Wspierane są także przedsięwzięcia, mające na celu zabezpieczenie najcenniejszych obiektów
o znaczeniu historycznym przed zniszczeniem lub kradzieżą, jak też umożliwiające kompleksowe
zagospodarowanie ich otoczenia. W ramach uzupełnienia inwestycji, wsparcie uzyskują również
przedsięwzięcia, które poprawiają dostępność do obiektów zabytkowych, pozwalając na ich
bardziej efektywne wykorzystanie turystyczne. Wspierane projekty powinny wykazywać wyraźne, pozytywne oddziaływanie na rozwój gospodarczy.
Preferowane są projekty:
• wynikające z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2007–2010,
• wynikające ze Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
Pomorskim na lata 2004–2013 oraz Programu Rozwoju
Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego,
• wynikające z zapisów gminnych programów opieki nad
zabytkami,
• dotyczące obiektów objętych formami ochrony zabytków
zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Działanie 6.4. Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu w rozwoju turystyki.
JST (ich związki i stowarzyszenia), podmioty wykonujące zadania JST, organizacje
pozarządowe, PGL Lasy Państwowe, parki narodowe i parki krajobrazowe, szkoły
wyższe, jednostki naukowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także jednostki
sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną oraz podmioty
działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
2,95 mln euro, z czego 2,21 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 737 tys.
euro z krajowych środków publicznych.
Minimalna wartość projektu, co do zasady wynosi 200 tys. PLN, a maksymalny
poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosi 75% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaje wspieranych projektów
W zakresie wspierania i zachowania walorów przyrodniczych realizowane są przedsięwzięcia
ukierunkowane na zrównoważone wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo i atrakcyjnych
turystycznie (m.in. obszary sieci Natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu). Wsparcie uzyskają również m.in. kompleksowe projekty z zakresu
ochrony, rewaloryzacji i udostępniania wymienionych obszarów lub podniesienia jakości małej
infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny. Możliwa jest także realizacja przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub zachowania różnorodności biologicznej w zagrożonych i cennych przyrodniczo ekosystemach. W ramach uzupełnienia realizowanych projektów przewiduje
się także działania promocyjne i edukacyjne.
Preferowane są projekty:
• realizowane w partnerstwie, kompleksowe, o działaniu ponadlokalnym,
• wynikające ze Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
Pomorskim na lata 2004–2013 oraz Programu Rozwoju
Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego.
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Kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu VI
W ramach Działań 6.1.–6.4. za kryterium wartości dodanej projektu można uzyskać łącznie
50 pkt., gdzie weryfikacji podlega zgodność z przesłankami i celami, oraz z przewidywanymi
efektami danej Osi priorytetowej, oddziaływanie oraz partnerstwo, komplementarność i instrumenty elastyczności. Za zgodność z preferencjami wsparcia w danym Działaniu, projekty
otrzymają maksymalnie po 40 pkt. Co więcej, po 10 pkt. zostaje przyznanych, jeżeli projekt
pozytywnie wpływa na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, gdzie oceniane jest
promowanie zrównoważonego rozwoju oraz równość szans i niedyskryminacja.
3.1.2.12. Województwo Śląskie

Poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego
Cel Działania

Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu.

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
35,06 mln euro, z czego 29,80 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 5,26 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać w ramach omawianego Poddziałania wynosi 200 tys. PLN w przypadku mikroprzedsiębiorstw, oraz 750 tys.
PLN dla projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie
projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie
60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Podziałania 3.1.1. dofinansowywane są projekty obejmujące budowę (w tym rozbudowę, odbudowę, nadbudowę), przebudowę i remont bazy noclegowej oraz bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. W ramach wyżej wymienionych projektów dopuszcza się
także zagospodarowania otoczenia wokół obiektów.
W przypadku realizacji projektu inwestycyjnego, którego wartość
przekracza kwotę 400 tys. PLN (z wyłączeniem projektów składanych
przez mikroprzedsiębiorców), dofinansowanie może być udzielone pod
warunkiem, że Wnioskodawca sfinansuje projekt środkami pochodzącymi z kredytu bądź z funduszu inwestycyjnego, funduszu pożyczkowego lub w drodze leasingu, w kwocie nie mniejszej niż 25% wnioskowanego wsparcia.

Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia
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Tworzenie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
20 mln euro, z czego 17 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 3 mln euro
z krajowych środków publicznych.
Maksymalna kwota wsparcia przewidziana dla projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa wynosi 200 tys. PLN, a dla małych i średnich przedsiębiorstw
kształtuje się na poziomie 750 tys. PLN. Wsparcie projektów realizowanych przez
mikro i małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych
inwestycji, natomiast przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji.
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Rodzaje wspieranych projektów
Ze środków Poddziałania 3.2.1. można sfinansować projekty polegające na budowie (w tym
rozbudowie, odbudowie, nadbudowie), przebudowie i remoncie zarówno infrastruktury
aktywnych form turystyki, jak i infrastruktury i terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych. Istnieje również możliwość ubiegania się o dotacje na budowę (w tym rozbudowę, odbudowę, nadbudowę), przebudowę i remont bazy okołoturystycznej. Poza tym,
Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na projekty dotyczące tworzenia
i rozwoju parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. W ramach wyżej wymienionych projektów, dopuszcza się także zagospodarowania otoczenia wokół
obiektów.
W ramach jednego Działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji.
W ramach typów projektów Poddziałania 3.2.1. kosztem może być budowa, remont, przebudowa drogi wewnętrznej21 na terenie realizacji projektu do wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy jest to element niezbędny i integralnie związany z realizacją projektu.
Droga wewnętrzna musi spełniać jeden z poniższych warunków:
• droga jest wyłączona dla ruchu pojazdów, za wyjątkiem pracowników, klientów, służb
komunalnych i zaopatrzenia,
• droga stanowi ślepo zakończone układy jezdne o długości nieprzekraczającej 1 kilometra
w osi drogi.
W przypadku realizacji projektu inwestycyjnego, którego wartość
przekracza kwotę 400 tys. PLN (z wyłączeniem projektów składanych
przez mikroprzedsiębiorców), dofinansowanie jest udzielane pod warunkiem, że Wnioskodawca sfinansuje projekt środkami pochodzącymi
z kredytu bądź z funduszu inwestycyjnego, funduszu pożyczkowego
lub w drodze leasingu, w kwocie nie mniejszej niż 25% wnioskowanego wsparcia.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie z RPO WSL muszą prowadzić
działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie Województwa
Śląskiego.
Kryteria wyboru projektów
W ramach Działań 3.1.1. oraz 3.2.1. ocenie podlega zgodność projektu ze zdefiniowanymi
potrzebami, w szczególności, czy realizacja projektu wynika z analizy sytuacji konkurencyjnej
Wnioskodawcy i jest odpowiedzią na jego potrzeby oraz w jakim stopniu projekt uzasadnia
potrzebę wsparcia. Preferowane są projekty, przyczyniające się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie oraz poprawiające atrakcyjność turystyczną miejscowości, w której
zlokalizowano projekt oraz w miejscowościach ościennych. Weryfikacji podlega również gwarancja realizacji projektu na podstawie źródeł jego finansowania. Dodatkowe punkty, otrzymują przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwie oraz na
wzrost jego konkurencyjności na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym. Preferowane są
również projekty, w wyniku, których nastąpi wzrost zatrudnienia22. Jeśli wzrost zatrudnienia
21

22

Drogi wewnętrzne – nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami (zgodnie z art. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
Wartością bazową jest średnioroczne zatrudnienie na koniec ostatniego zamkniętego okresu sprawozdawczego
(w przypadku przedsiębiorstw działających krócej bierze się pod uwagę dane na koniec ostatniego kwartału).
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netto w przedsiębiorstwie wyniesie powyżej 20% wartości początkowej, to projekt uzyska
6 punków. Poza tym, oceniany jest wpływ projektu na polityki horyzontalne. Weryfikacji podlega ponadto metodologia projektu, przede wszystkim, w jakim stopniu zaplanowane działania
są zgodne z celami i rezultatami planowanego projektu, jak również na ile przygotowany Plan
działania jest przejrzysty i możliwy do realizacji.

Działanie 3.3. System informacji turystycznej
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej.
Podmioty działające w oparciu o umowę bądź porozumienie zgodne z zapisami
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, JST (ich związki i stowarzyszenia),
podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego
wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych, jednostki sektora finansów
publicznych, oraz organizacje turystyczne nie działające w celu zysku, organizacje
pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych.
5,88 mln euro, z czego 5 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 882 tys. euro
z krajowych środków publicznych.
Minimalna wartość całkowita projektu kwalifikującego się do dofinansowania
w ramach Działania wynosi 100 000 PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach danego Działania dofinansowywane są projekty zakładające tworzenie i rozwój sieci
centrów i punktów informacji turystycznej, tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz
danych, jako elementów systemu informacji turystycznej oraz systemów oznakowania obszarów
i atrakcji turystycznych.
Kryteria wyboru projektów
W ramach Działania 3.3. dofinansowywane są projekty wpływające na zwiększenie dostępu do
informacji turystycznej. Ocenie podlega również liczba partnerów zaangażowanych w realizację
projektu, a także innowacyjność projektu rozumiana jako zdolność do tworzenia i wdrażania
innowacji i ich absorpcji. Preferowane są także projekty, wykazujące stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim oraz Programem Rozwoju i Funkcjonowania
Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Działanie 3.4. Promocja turystyki
Cel Działania

Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.

Typ
Beneficjentów

Podmioty działające w oparciu o umowę bądź porozumienie, zgodne z zapisami
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, JST (ich związki i stowarzyszenia),
podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego
wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych, jednostki sektora finansów
publicznych, oraz organizacje turystyczne nie działające w celu zysku, a także
organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
3,52 mln euro, z czego 3 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 529 tys. euro
z krajowych środków publicznych.
Minimalna wartość całkowita projektu kwalifikującego się do dofinansowania
w ramach Działania wynosi 20 000 PLN.

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia
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Rodzaje wspieranych projektów
Preferowane są projekty polegające na organizacji imprez oraz kampanii promocyjnych mających wpływ na wzrost liczby turystów m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest niewątpliwie promocja turystyczna regionu. W ramach opisywanego
Działania dofinansowywane są także projekty przygotowujące programy rozwoju lub promocji
markowych produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym głównie wykonanie analiz,
ekspertyz, badań rynkowych itp.
Kryteria wyboru projektów
Ocenie podlega atrakcyjność promowanych produktów turystycznych, zasadność przyjętych
technik i działań promocyjnych w stosunku do przyjętej grupy docelowej oraz określenie grupy
docelowej. Weryfikacji podlega także wpływ projektu na wzrost ruchu turystycznego na danym
obszarze oraz stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim.
3.1.2.13. Województwo Świętokrzyskie

Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa
świętokrzyskiego poprzez dofinansowanie inwestycji dotyczących budowy i rozbudowy przedsiębiorstw, inwestycji związanych z ich technologicznym oraz organizacyjnym unowocześnieniem, a także utworzeniem oraz wyposażeniem nowych
miejsc pracy.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
93,91 mln euro, z czego 79,83 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 14,08 mln euro z krajowych środków publicznych.
Minimalna kwota wsparcia w ramach PRO województwa świętokrzyskiego dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 10 tys. PLN, natomiast maksymalna kwota plasuje się na poziomie: mikroprzedsiębiorstwa – 1,5 mln PLN, małe
przedsiębiorstwa – 2,4 mln PLN, a średnie przedsiębiorstwa – 3 999 999 PLN.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw istnieje możliwość zwiększenia wartości procentowej
dofinansowania o 20%.

Rodzaje wspieranych projektów
Wsparciem objęte są projekty związane z rozwojem lub unowocześnieniem przedsiębiorstwa,
zakupem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz własności przemysłowej, a także polegające na wdrażaniu i komercjalizacji technologii oraz produktów innowacyjnych.
Projekt w ramach Działania 1.1. musi się wiązać z rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub zasadniczą
zmianą procesu produkcyjnego.
W ramach projektów inwestycyjnych dofinansowaniu podlegają również koszty utworzenia
i wyposażenia nowych stanowisk pracy (włącznie z kosztami wynagrodzeń pracowników wraz
z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy), które są bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją. Co więcej, istnieje możliwość
dofinansowania organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, a także miejscach gospodarczych związanych z misjami i targami.
Wsparcie w ramach niniejszego Działania skierowane jest jedynie do
przedsiębiorstw działających powyżej 6 miesięcy.
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Kryteria wyboru projektów
Najwyżej punktowanym (16 pkt.) z kryterium szczegółowym w ramach Działania 1.1. województwa świętokrzyskiego jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, a kolejno wysoko punktowana jest realizacja projektu w jednej z branż kluczowych dla rozwoju regionu23, a także
stopień realizacji przez projekt założeń RSI24, w której weryfikacji podlega m.in. generowanie
wysokiej jakości miejsc pracy, wykorzystanie nowych technologii, w ramach których można
uzyskać po 15 punktów. Dodatkowe punkty można otrzymać, jeżeli projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb oraz ma pozytywny wpływ na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i przeszkód. Preferowane są projekty przyczyniające się do utworzenia nowych miejsc
pracy, za co można uzyskać do 10 pkt. (2 pkt. za każde nowo powstałe stanowisko pracy). Do
12 punktów można uzyskać za poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, gdzie pod
uwagę brana jest skala terytorialnego oddziaływania projektu. Za wpływ projektu na polityki
horyzontalne przyznanych może być do 4 pkt. Istotna jest również zdolność finansowa i operacyjna do realizacji inwestycji oraz deklarowany wkład własny Beneficjenta. Jeżeli będzie
on wyższy niż wymagany to można uzyskać do 10 punktów. Do 6 pkt. zostaje przyznanych za
realizację planowanych efektów, a dokładniej, jeżeli są one proporcjonalne do poniesionych
nakładów inwestycyjnych, a wpływ planowanych rezultatów będzie znaczący i trwały w zakresie
rozwoju przedsiębiorstwa.

Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu.
Instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jak również jednostki
organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe,
jednostki wybrane w drodze przetargu dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnego, jak również administracja rządowa, i jednostki sektora finansów publicznych.
34,15 mln euro, z czego 29,03 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 5,12 mln euro z krajowych środków publicznych.
Minimalna wartość projektu dla pojedynczych imprez wynosi 100 tys. PLN, dla
kampanii promocyjnych 500 tys. PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Realizowane są zintegrowane działania na rzecz promocji walorów gospodarczych oraz produktów i atrakcji turystycznych województwa w kraju i za granicą poprzez organizację imprez
i kampanii promocyjnych, kampanii medialnych itp.
Przedsięwzięcia promocyjne muszą mieć charakter, co najmniej ponadregionalny i być skierowane do grup docelowych spoza regionu.
Preferowane są także projekty zakładające rozwój i modernizację infrastruktury informacyjnej
i recepcyjnej w tym m.in. punkty i centra informacji inwestycyjnej i turystycznej itp., a także
tworzące systemy informacji inwestycyjnej i turystycznej. Dofinansowanie otrzymują także projekty inwestycyjne realizowane na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej
(cenne obiekty zabytkowe oraz walory przyrodnicze i kulturowe) charakteryzujące się wysokim
natężeniem ruchu turystycznego (powyżej 50 tys. turystów rocznie) służące promocji i wzbogaceniu dotychczasowej oferty turystycznej.

23

24
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Branże, zidentyfikowane jako mające największy wpływ na rozwój gospodarczy regionu, są wymienione w instrukcji
dokonywania oceny, stanowiącej część karty oceny merytoryczno-technicznej.
Regionalna Strategia Innowacji.
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W ramach Działania 2.3. istnieje możliwość łączenia projektów inwestycyjnych z projektami dotyczącymi imprez oraz kampanii promocyjnych, jednak pod warunkiem iż wartość zadań dotyczących imprez
i kampanii w ramach projektu zostanie utrzymana na minimalnym
poziomie 100 tys. PLN dla imprez oraz 500 tys. PLN dla kampanii.

Kryteria wyboru projektów
W ramach projektów promocyjnych, projektów łączących promocję z inwestycjami, jak również
projektów inwestycyjnych weryfikacji podlegają m.in. takie kryteria jak realizacja przez projekt
założeń branżowych, regionalnych i ponadregionalnych dokumentów strategicznych, w ramach
czego można uzyskać 8 pkt. dla projektów promocyjnych oraz 5 pkt. dla projektów inwestycyjnych. Co więcej, punktowana jest również kompleksowość i wieloaspektowość projektu, w tym
dopasowanie formy działalności promocyjnej do specyfiki branży i promowanego produktu
(6 pkt. – projekty promocyjne; 12 pkt. – projekty inwestycyjne). Ocenie projektów promocyjnych poddany jest również zasięg i skala oddziaływania projektu, za co można uzyskać łącznie
po 6 pkt. Dodatkowe punkty w ramach dwóch typów projektów przyznane zostają za wkład
własny wniesiony do projektu, który dla projektów promocyjnych wynosi 6 pkt., a dla projektów
inwestycyjnych 12 pkt. Co więcej, dodatkowe punkty przyznawane są za doświadczenie i zaplecze organizacyjne Beneficjenta oraz za wpływ na polityki horyzontalne UE. Wysoko punktowana
(po 10 pkt.) jest adekwatność proponowanych nakładów do oczekiwanych rezultatów oraz
uwzględnienie wykonania oceny efektywności podejmowanych działań i sposób oceny. Za pozytywny wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych, atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną można otrzymać do 9 pkt. – projekty promocyjne, oraz do 12 pkt. – projekty inwestycyjne. W ramach realizacji projektów promocyjnych 3 pkt. mogą być przyznane za plan działań
promocyjnych po zakończeniu realizacji projektu. Beneficjenci realizujący projekty inwestycyjne mogą również otrzymać dodatkowe 5 pkt. za wpływ projektu na realizację celów projektu
i założeń strategicznych regionu. W ramach ocenianych projektów najwyżej punktowany (maks.
po 15 pkt.) jest wpływ projektu na wizerunek regionu oraz jego zrównoważony rozwój, a także
znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w regionalnych dokumentach strategicznych
dot. turystyki, gdzie pod uwagę brana jest analiza zgodności projektu m.in. ze Strategią Rozwoju Turystyki Województwa Świętokrzyskiego.
3.1.2.14. Województwo Warmińsko-Mazurskie

Poddziałanie 2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Zwiększenie potencjału turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez rozwój i poprawę jakości bazy noclegowej oraz gastronomicznej.
Mali i średni przedsiębiorcy.
32,76 mln euro, z czego na Schemat A przypada 17,73 mln euro, a na Schemat B:
10,12 mln euro środków unijnych. Pozostała część budżetu: 4,91 mln euro pochodzi z krajowych środków publicznych.
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 50% kosztów
kwalifikowanych. Minimalna kwota wsparcia dla projektów zawierających się
w Schemacie A i B wynosi powyżej 200 tys. PLN na obszarach nie objętych PROW
oraz powyżej 300 tys. na obszarach objętych PROW. Maksymalna kwota wsparcia
w ramach Schematu A wynosi 15 mln PLN, a dla projektów realizowanych ze
Schematu B: 2,50 mln PLN.
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Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Poddziałania 2.1.1. można wyróżnić 2 Schematy, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora turystyki w województwie warmińsko-mazurskim. W przypadku Schematu A
inwestycje obejmują budowę, rozbudowę oraz modernizację hoteli (w rozumieniu budynków
oraz wyposażenia) o standardzie przynajmniej czterogwiazdkowym. Natomiast w przypadku
Schematu B, o dofinansowanie ubiegać się mogą przedsiębiorcy planujący inwestycje w obszarze bazy gastronomicznej oraz zakupu wyposażenia dla takich obiektów wraz z pracami modernizacyjnymi (rozbudowa, budowa, przebudowa), a także przedsięwzięcia polegające na odbudowie bazy noclegowej wszystkich typów poza wymienionymi w Schemacie A.
Kryteria wyboru projektów
Złożone projekty oceniane są m.in. pod katem wartości dofinansowania z EFRR, jaka przypada
na jedną jednostkę rezultatu (liczba nowych miejsc noclegowych, gastronomicznych, noclegowo-gastronomicznych). Im niższy koszt wytworzenia rezultatu, tym więcej punktów otrzymuje
projekt (maksymalnie 20 punktów). Projekt poddawany jest analizie pod kątem korzyści społeczno-ekonomicznych jakie przyniesie jego realizacja oraz kosztów ekonomicznych (maksymalnie 20 punktów). Dodatkowe punkty (nie więcej niż 12) uzyskać może projekt, który wykaże
pozytywny wpływ na bezpieczeństwo obiektów i użytkowników. W ramach tego kryterium oceniane są również udogodnienia/ułatwienia dla użytkowników (min. 4 gwiazdkowy standard
obiektu, zawierający bazę szkoleniowo-konferencyjną), baza noclegowa w miejscowościach
uzdrowiskowych, korzystny wpływ na procesu budowy tożsamości regionalnej. Za stopień spełnienia polityk horyzontalnych projekt może uzyskać maksymalnie 8 punktów. Komplementarność z innymi projektami może być premiowana maksymalnie 20 punktami. Na etapie oceny
strategicznej weryfikowany jest wpływ projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki (maksymalnie 8 punktów), wpływ na konkurencyjność województwa, jako miejsca do życia i pracy
(maksymalnie 4 punkty), wpływ na wzrost liczby i jakość powiązań sieciowych (maksymalnie
8 punktów) w kontekście celów „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020”.

Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w wyniku otrzymania pomocy finansowej skierowanej na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek
oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych.
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe, JST (ich
związki i stowarzyszenia), instytucje otoczenia biznesu.
9,88 mln euro, z czego 5 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Pozostała część
budżetu: 4,88 mln euro pochodzi z krajowych środków publicznych.
W przypadku projektów objętych pomoc publiczną maksymalny poziom wsparcia
wynosi 50%. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1,5 mln PLN, przy czym dla
projektów finansowanych na zasadach de minimis do 200 tys. PLN. Minimalna
kwota wsparcia, jaką mogą otrzymać Beneficjenci wynosi 10 tys. PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działania 1.3. realizowane są projekty polegające na wspieraniu kreowania produktów regionalnych związanych z województwem warmińsko-mazurskim, przygotowujące programy promocji markowych produktów związanych z województwem warmińsko-mazurskim oraz
projekty związane z marketingiem regionalnym (promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych). Dofinansowywana jest także organizacja
i promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych oraz uczestnictwo w targach, konferencjach,
seminariach itp.
Kryteria wyboru projektów
W ramach Działania 1.3. podczas weryfikacji projektu pod uwagę brany jest stan zatrudnienia
w ostatnim zatwierdzonym okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba

52

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

nowozatrudnionych. Jeżeli projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy powyżej
25% wartości bazowej otrzyma 6 pkt., odpowiednio mniej za mniejszy wzrost liczby zatrudnionych osób. Najwięcej punktów (15 pkt.) przyznawanych jest za efektywność ekonomiczną
i finansową projektu, gdzie pod uwagę brane są m.in. posiadane przez Wnioskodawcę zasoby
finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie, zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu, prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez
Wnioskodawcę oraz wskaźniki produktu i rezultatu, jakie Wnioskodawca zamierza osiągnąć
dzięki realizacji projektu i ich poprawność prezentacji. Dodatkowo, jeżeli projekt dotyczy jednej
z dziedzin wyszczególnionych w RPO to otrzyma 1 pkt., a za pozytywny wpływ na utrzymanie
liczby miejsc pracy przyznawane są maksymalnie 3 pkt. Badany jest również wpływ projektu na
wzrost konkurencyjności gospodarki oraz na wyższą konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia. Co więcej, do 8 dodatkowych pkt. jest przyznawanych za wpływ projektu na
wzrost liczby i jakość powiązań sieciowych.

Poddziałanie 1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
i sektora MSP w zakresie innowacji i nowych technologii
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych, w zakresie wdrożenia innowacji
procesowych, produktowych i organizacyjnych.
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
31,64 mln euro, z czego na 26,90 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Pozostała część budżetu: 4,74 mln euro pochodzi z krajowych środków publicznych.
Maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Maksymalna kwota wsparcia na poziomie projektu wynosi 2 mln PLN, natomiast
minimalna kwota wsparcia jest na poziomie 20 tys. PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Poddziałania realizowane są projekty ukierunkowane na zwiększenie swojej konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt
i technologie oraz zmiany organizacyjne i procesowe.
W ramach Poddziałania wsparciu nie podlegają projekty z zakresu
hotelarstwa i gastronomii.

Kryteria wyboru projektów
W ramach opisywanego Poddziałania najwięcej punktów (15 pkt.) otrzyma projekt zakładający
wdrożenie technologii znanej i stosowanej w regionie, gdzie liczba punktów przyznawana jest
w zależności od czasu stosowania wprowadzonej technologii. Ocenie poddany jest również
wpływ projektu na zatrudnienie w firmie. Jeżeli projekt przyczynia się do zwiększenia liczby
miejsc pracy powyżej 25% wartości bazowej otrzyma 6 pkt., za wzrost zatrudnienia na poziomie
20,1%–25% wartości bazowej – 5 pkt., odpowiednio mniej za mniejszy wzrost zatrudnienia. Za
efektywność ekonomiczną i finansową projektu, gdzie pod uwagę brane są m.in. posiadane
przez Wnioskodawcę zasoby finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie, zasoby
techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu, prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz wskaźniki produktu i rezultatu, jakie Wnioskodawca zamierza osiągnąć oraz ich poprawna prezentacja punktowana jest na maksymalnie
9 pkt. Warto także wspomnieć, iż dodatkowe punkty można otrzymać za poziom zaangażowanych środków własnych w wyniku realizacji projektu. Jeżeli Beneficjent zaangażował środki
własne powyżej 10% obowiązującego poziomu to otrzyma 3 pkt. Dodatkowo, jeżeli projekt
dotyczy jednej z dziedzin wyszczególnionych w RPO uzyska do 2 pkt., a za pozytywny wpływ na
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utrzymanie liczby miejsc pracy może otrzymać maksymalnie 3 pkt. Co więcej, badany jest również wpływ projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki oraz na wyższą konkurencyjność
województwa jako miejsca pracy i życia. Co więcej, do 8 dodatkowych pkt. otrzyma projekt
wpływający na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych.

Poddziałanie 1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, realizowany poprzez działania przyczyniające się do podniesienia zdolności inwestycyjnych istniejących podmiotów
gospodarczych poprzez systemy dotacji inwestycyjnych służących rozwojowi
przedsiębiorstwa.
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
87,50 mln euro, z czego na 74,38mln euro pochodzi ze środków unijnych. Pozostała część budżetu: 13,12 mln euro pochodzi z krajowych środków publicznych.
Maksymalny poziom wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1,5 mln PLN, natomiast minimalna kwota to
10 tys. PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Dotacje przyznawane są na projekty zakładające rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie świadczenia usług, a także na zakup urządzeń niezbędnych do
unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa.
W ramach Poddziałania wsparciu nie podlegają projekty z zakresu
hotelarstwa i gastronomii.

Kryteria wyboru projektów
W ramach Poddziałania 1.1.9. weryfikowany jest stan zatrudnienia w ostatnim zatwierdzonym
okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba nowozatrudnionych. Jeżeli projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy powyżej 25% wartości bazowej, to otrzyma 6 pkt., za wzrost zatrudnienia na poziomie 20,1%–25% wartości bazowej – 5 pkt., a za
wzrost w przedziale 10,1%–15% – 3 pkt. Najwięcej punktów (12 pkt.) przyznawanych jest za
efektywność ekonomiczną i finansową projektu, gdzie pod uwagę brane są m.in. posiadane
przez Wnioskodawcę zasoby finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie, zasoby
techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu, prognozy dla projektu i dla całej
działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz wskaźniki produktu i rezultatu, jakie Wnioskodawca zamierza osiągnąć a także ich poprawna prezentacja. Dodatkowo, jeżeli projekt dotyczy jednej z dziedzin wyszczególnionych w RPO to otrzyma 2 pkt., a za pozytywny wpływ na
utrzymanie liczby miejsc pracy może otrzymać maksymalnie 9 pkt. Badany jest również wpływ
projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki oraz na wyższą konkurencyjność województwa
jako miejsca pracy i życia. Co więcej, do 8 dodatkowych pkt. zostaje przyznanych za wpływ
projektu na wzrost liczby i jakość powiązań sieciowych.
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3.1.2.15. Województwo Wielkopolskie

Działanie 6.1. Turystyka
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wzrost znaczenia turystyki województwa Wielkopolskiego.
Przedsiębiorcy, jak i JST (ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne),
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, PGL
Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Parki narodowe i krajobrazowe,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków
wyznaniowych a także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem
w ramach Działania, w tym regionalna organizacja turystyczna, a także podmioty
działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane oraz porozumienia wyżej wymienionych.
64,18 mln euro, z czego 35,11 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 29,07 euro z krajowych środków publicznych.
Minimalna kwota wsparcia w zakresie projektów podlegających programom
pomocy publicznej wynosi 1,2 mln PLN, natomiast maksymalna kwota wsparcia
to 4 mln PLN. W ramach PRO WW maksymalny poziom wsparcia na realizację
projektów inwestycyjnych wynosi 65% kosztów kwalifikowanych. W przypadku
przedsiębiorstw, w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną, maksymalne dofinansowanie dla regionu wynosi 40% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej mikro
lub małym przedsiębiorcom podwyższa się o 20 punktów procentowych oraz
o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Rodzaje wspieranych projektów
Przedsiębiorcy z sektora turystyki mogą aplikować o dotacje w ramach Schematu I Infrastruktura turystyczna lub Schematu II Promocja i informacja turystyczna. W ramach pierwszego realizowane są projekty związane z budową, rozbudową i modernizacją:
• infrastruktury turystycznej,
• kompleksowych przedsięwzięć dotyczących opracowywania i wdrażania aktywnych form
turystyki (m.in. rowerowej, pieszej, wodnej oraz rozwoju turystyki kulturowej),
• ośrodków rekreacyjno-rozrywkowych o bogatym programie wielofunkcyjnym, obiektów
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i punktów informacji turystycznej,
• obiektów służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. sporty powietrzne, turystyka łowiecka).
Dofinansowaniu podlega również renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz
zaplecza turystycznego służącego rozwojowi systemów oznakowywania obszarów i atrakcji turystycznych oraz centrów wystawienniczych i kongresowych. Poza wyżej wymienionymi, Wnioskodawcy mogą aplikować o dotacje na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie obszarów
leśnych, w tym dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej i specjalistycznej m.in. na miejsca
odpoczynku, parkingi, oznakowanie szlaków, punkty widokowe, (wraz z określeniem miejsc
lokalizacji ognisk, itp.). Wspierane są również przedsięwzięcia związane z budową, rozbudową
i modernizacją infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych
wyłącznie w powiązaniu z ww. projektami (ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych). W przypadku Schematu II dofinansowaniu podlega opracowanie, rozwój oraz
promocja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, organizacja imprez mających przyczynić się do wzrostu liczby turystów przybywających do regionu oraz przygotowanie i realizacja
kampanii reklamowych promujących walory turystyczne województwa w kraju i za granicą.
Dodatkowo, realizowane są projekty polegające na promocji i marketingu regionu jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji kongresów, konferencji, wystaw gospodarczych i innych, a także
projekty polegające na rozbudowie systemu informacji turystycznej – wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań, a także przygotowaniu i dystrybucji nieodpłatnych wydawnictw informacji
i promocji (wyłącznie jako element większego projektu).
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Kryteria wyboru projektów
Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania w ramach Działania 6.1. jest spełnienie
kryteriów dopuszczających, do których należy zgodność projektu z aktualną Strategią Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego oraz strategią sektorową na poziomie regionalnym, zgodność
z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi danej dziedziny oraz prawidłowe określenie
wskaźników realnych do osiągnięcia. Pozostałe kryteria są kryteriami dodatkowymi, umożliwiają
przyznanie projektom dodatkowej liczby punktów, np., jeżeli osiągnięte wartości wskaźników
określonych we wniosku wpłyną nieznacznie na osiągnięcie docelowych wartości wskaźników
Działania to projekt otrzyma dodatkowo 1 pkt., jeżeli wpłyną w stopniu umiarkowanym – 2 pkt.,
a jeżeli wyraźnie to 3 pkt. Dodatkowo, 2 punkty otrzyma projekt, który jest komplementarny
z innymi projektami realizowanymi ze środków europejskich, a które zostały zrealizowane
w ciągu ostatnich 3 lat lub są w trakcie realizacji.
Najwyżej punktowana (12 pkt.) jest ranga obiektu, jego charakter, zasięg oraz oddziaływanie
projektu. Kolejno wysoko punktowanym obszarem jest uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, ekonomiczne uzasadnienie realizacji projektu a także wiarygodność finansowa Beneficjenta,
gdzie weryfikacji podlega wskaźnik bieżącej płynności i zadłużenia, za co można uzyskać po
10 punktów. Za zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu w wyniku realizacji projektu przyznawanych jest do 8 punktów. Istotna jest również lokalizacja projektu. Jeżeli
inwestycja jest zlokalizowana w ramach sieci i szlaków turystycznych można otrzymać dodatkowo do 4 pkt., i tyle samo za podniesienie standardu obiektów bądź usług turystycznych
w wyniku realizacji projektu. Preferowane są projekty dotyczące rozwoju markowego produktu
turystycznego wymienionego w aktualnej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Wielkopolskiego. W takim przypadku projekt zyska 3 punkty. Co więcej, punktowana jest również kompleksowość projektu, znaczenie kulturowe inwestycji dla przestrzeni turystycznej (projekty dotyczące adaptacji na cele turystyczne obiektów historycznych i zabytkowych) oraz ogólnodostępna
infrastruktura turystyczna. Dodatkowe punkty (2 pkt.) są również przewidziane za współpracę
w realizacji projektu – partnerstwo podmiotów w realizacji projektu.

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Rozwój gospodarczy i społeczny regionu, w wyniku bezpośredniego wsparcia
skierowanego do mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania
(do 2 lat działalności) mającego na celu zwiększenie ich zdolności inwestycyjnej
oraz utworzenie nowych miejsc pracy.
Mikroprzedsiębiorstwa
15,54 mln euro, z czego 13,21 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 2,33 mln euro z krajowych środków publicznych.
Minimalna kwota dofinansowania dla projektów zawartych w Schemacie I wynosi 9 tys. PLN, natomiast maksymalna kwota to 200 tys. PLN. Dla projektów opisanych w ramach Schematu II – minimalna kwota wsparcia wynosi 3 tys. PLN,
a maksymalna to 60 tys. PLN. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 60%,
a w przypadku specjalistycznego doradztwa 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działania 1.1. można składać wnioski ze Schematu I: Projekty inwestycyjne lub też
Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze. W ramach pierwszego, realizowane są projekty
zakładające inwestycje w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, z zastrzeżeniem, iż wymienione inwestycje muszą się wiązać z utworzeniem nowego lub rozbudową już
istniejącego przedsiębiorstwa, oraz z dywersyfikacją produkcji w wyniku wprowadzenia nowych
produktów lub też, dzięki zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Projekty składane w ramach Schematu II zakładają doradztwo z zakresu jakości (dotyczącej w szczególności uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług,
surowców itp. oraz wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym powy-

56

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

żej), wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych, wprowadzania przez
przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, opracowywania strategii rozwoju firmy,
a także pozyskiwania zewnętrznego finansowania, prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium
innych krajów Unii Europejskiej oraz projektowania, wdrażania lub doskonalenia nowego produktu lub usługi.
Preferowane w ramach Działania są projekty zakładające m.in.: innowacyjność (technologiczną, procesową, produktową), dostosowanie
do wymogów jednolitego rynku Europejskiego, lokalizację na obszarach wiejskich, a także rozwiązania w zakresie ochrony środowiska
oraz zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych
(ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Beneficjent składając wniosek w konkursie dla Działania 1.1. nie może składać wniosku dotyczącego tych samych kosztów kwalifikowanych w konkursie dla Działania 1.2. do momentu
ostatecznego rozstrzygnięcia w ramach konkursu dla Działania 1.1. co do możliwości dofinansowania tego projektu.
W ramach jednego konkursu dany Beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.

Kryteria wyboru projektów
Projekty składane w ramach Działania 1.1. muszą na wstępie spełnić szereg kryteriów dopuszczających (merytorycznych) do których należy: wykonalność projektu (pod względem kadrowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym itp.), realność spełnienia określonych przez
Beneficjenta wskaźników, a także prawidłowość dokonanych wyliczeń we wniosku i w analizach
finansowych. Weryfikacji poddane są również proponowane przez Wnioskodawcę źródła finansowania projektu pod kątem gwarancji jego realizacji, a także analizowany jest fakt przeprowadzonej przez Beneficjenta analizy potrzeb, na której opiera się projekt. Co więcej, weryfikacji
poddany zostaje fakt, czy przewidywane wydatki na projekt są niezbędne do zaproponowanych
działań i produktów. Jeżeli kryteria dopuszczające zostały spełnione, to kolejne elementy projektu zostają poddane weryfikacji. Za wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w Schemacie I
projekt może otrzymać 9 pkt. Jeżeli projekt realizowany jest w ramach Schematu I i zawiera
rozwiązania w zakresie ochrony środowiska zyska 2 punkty. Dodatkowe 2 punkty otrzymają
projekty realizowane w ramach Schematu I i II, a spełniające następujące elementy: realizowane są na obszarach wiejskich, oraz zawierają zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dodatkowo ocenione zostaną projekty
zakładając zastosowanie elementów know-how i wiedzy. W ramach Schematu II, 1 punkt
otrzymują projekty dotyczące dostosowywania przedsiębiorstwa do norm Jednolitego Rynku
Europejskiego. Preferowane są również projekty zawierające rozwiązania innowacyjne w zakresie innowacyjności technologicznej, procesowej, produktowej lub organizacji i zarządzania
w skali przedsiębiorstwa, bądź stosowane krócej niż 5 lat w skali województwa lub kraju. Jeżeli
innowacja występuje w skali kraju to projekt zyska 3 pkt., za skalę województwa – 2 pkt., a za
skalę przedsiębiorstwa tylko 1 pkt. Ocenie poddane są również określone we wniosku wskaźniki
oraz ich stopień wpływania na osiągnięcie wskaźników docelowych Działania. Za wyraźny wpływ
wskaźników projekt otrzyma 6 punktów. Dla projektów ze Schematu I istotna jest również liczba
nowych produktów lub usług wynikających ze zrealizowanego projektu. Za wprowadzenie
dwóch lub więcej nowych produktów, Beneficjent otrzyma dodatkowo do 6 pkt. Natomiast, dla
projektów realizowanych w ramach Schematu II do 5 pkt. otrzyma projekt wprowadzający nowy
produkt złożony pod względem technologicznym, do 4 pkt. dostanie projekt wprowadzający nowy produkt prosty pod względem technologicznym lub udoskonalony produkt złożony,
a 3 pkt. zyska projekt wprowadzający udoskonalony produkt prosty.
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Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP
Cel Działania

Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Rozwój gospodarczy oraz społeczny regionu poprzez inwestycje skierowane do
przedsiębiorstw, mające na celu zwiększenie poziomu zdolności inwestycyjnej,
podniesienie innowacyjności oraz rozszerzanie działalności firmy, oraz tworzenie
nowych miejsc pracy.
Przedsiębiorstwa działające w sektorze MSP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw
uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.1. – dotyczy
Schematów I i II).
155,38 mln euro, z czego 132,21 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 23,17 euro z krajowych środków publicznych.
W ramach Schematu I: Projekty inwestycyjne, kwoty wsparcia dla poszczególnych
typów Beneficjentów przedstawiają się następująco:
•
mikroprzedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 2 lata – minimalna kwota
wsparcia wynosi 200 tys. PLN, a maksymalna 1,2 mln PLN,
•
mikroprzedsiębiorstwa działające dłużej niż 2 lata – minimalna kwota wsparcia wynosi 9 tys. PLN, a maksymalna 1,2 mln PLN,
•
małe i średnie przedsiębiorstwa – minimalna kwota wsparcia wynosi 9 tys.
PLN, a maksymalna 1,2 mln PLN.
Dla Schematu II: Specjalistyczne projekty doradcze, kwoty wsparcia wynoszą
następująco:
•
mikroprzedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 2 lata – minimalna kwota
wsparcia wynosi 60 tys. PLN, a maksymalna 200 tys. PLN,
•
mikroprzedsiębiorstwa działające dłużej niż 2 lata – minimalna kwota wsparcia wynosi 3 tys. PLN, a maksymalna 200 tys. PLN,
•
małe i średnie przedsiębiorstwa – minimalna kwota wsparcia wynosi 3 tys.
PLN, a maksymalna 200 tys. PLN.
W ramach Schematu III zakładającego nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań
technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) poziom
wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wygląda następująco: minimalna kwota wsparcia wynosi 9 tys. PLN, a maksymalna 4 mln PLN.
Maksymalny poziom wsparcia projektów inwestycyjnych w przypadku mikro
i małych przedsiębiorstw wynosi 60%, natomiast średnich 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Doradztwo podlega dofinansowaniu w wysokości 50%
kosztów kwalifikowanych.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działania 1.2 RPO WW przedsiębiorcy mogą skorzystać z 3 schematów. Schemat I
Projekty inwestycyjne oraz Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze wspierają identyczne
typy projektów, które zostały wymienione w Działaniu 1.1. Schemat III Projekty inwestycyjne
zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych zakłada zastosowanie
nowych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, lub zakup niezbędnych środków trwałych czy wartości niematerialnych
i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych oraz zastosowaniem nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności.
Preferowane w ramach Działania są projekty zakładające m.in.: innowacyjność (technologiczną, procesową, produktową), dostosowanie
do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego, realizację na obszarach wiejskich, a także rozwiązania w zakresie ochrony środowiska,
zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT)
w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz utworzenie lub rozbudowę
działu B+R w przedsiębiorstwie.
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Kryteria wyboru projektów
Beneficjent, aby otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 1.2. musi spełnić szereg kryteriów dopuszczających projektu, do których należy prawidłowość wyliczeń we wniosku i w analizach finansowych (w tym prawidłowość rachunkowa), realność wskaźników określonych we
wniosku, a także wykazanie, iż proponowane źródła finansowania projektu gwarantują jego
zrealizowanie. Projekt musi się także opierać na przeprowadzonej przez Beneficjenta analizie
potrzeb, a także musi być wykonalny zarówno pod względem kadrowym, technicznym, organizacyjnym jak i finansowym przedsiębiorstwa. Istotne jest także wykazanie, iż przewidywane
wydatki na projekt są niezbędne do zaproponowanych działań i produktów. Co więcej, projekty
realizowane w ramach Schematu III muszą spełnić 2 dodatkowe kryteria dopuszczające, którymi są: wskazanie dzięki przeprowadzonym badaniom rynku zapotrzebowania na produkt będący
wynikiem inwestycji oraz Wnioskodawca musi dysponować licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji projektu.
Pozostałe kryteria, są kryteriami dodatkowymi, umożliwiają przyznanie projektom dodatkowej
liczby punktów, na przykład, jeżeli osiągnięcie wartości wskaźników określonych we wniosku
wpłynie nieznacznie na osiągnięcie docelowych wartości wskaźników Działania to projekt
otrzyma dodatkowo 2 pkt., jeżeli wpłynie w stopniu umiarkowanym – 4 pkt., a jeżeli wyraźnie
to 6 pkt. Dodatkowo 2 punkty otrzyma projekt, który jest realizowany na obszarze wiejskim,
a 4 pkt. uzyska projekt realizowany w ramach Schematu I i II, wpływający na zastosowanie
elementów know-how, wiedzy – rozwiązań nieopatentowanych lub patentu czy licencji.
Najwyżej punktowane (12 pkt.) są rozwiązania innowacyjne w skali przedsiębiorstwa lub stosowane w województwie bądź kraju nie wcześniej niż od 5 lat. Jeżeli efektem projektu realizowanego ze Schematu I lub II będzie wdrożenie nowych technologii na poziomie przedsiębiorstwa zastosowanych przez podmiot gospodarczy w realizacji inwestycji to projekt otrzyma
do 3 pkt. Projekty realizowane w ramach Schematu I lub III otrzymują dodatkowe punkty
(po 2 pkt.), jeżeli projekt zawiera rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, a także jeżeli
dotyczy własnej działalności B+R w przedsiębiorstwie (dla własnych potrzeb), oraz 1 pkt.
za zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jeżeli projekt realizowany jest w ramach Schematu II i dotyczy wykorzystania
zaawansowanych technologii informatycznych to uzyska dodatkowo 2 pkt., oraz 1 pkt. otrzyma projekt dotyczący dostosowania przedsiębiorstwa do norm jednolitego rynku europejskiego. Za wprowadzenie nowego produktu bądź usługi w efekcie realizacji projektu Beneficjent
otrzyma maksymalnie 5 punktów w ramach Schematu II oraz 6 pkt., jeżeli projekt jest
realizowany ze Schematu I bądź III. Preferowane są także projekty (Schematy I i III)
przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w porównaniu do stanu
przed jego realizacją. Beneficjent może otrzymać za wzrost sprzedaży lub obniżenie kosztów
produkcji maksymalnie 9 pkt. Dodatkowe punkty, uzyska projekt (Schemat III) zakładający
wykorzystanie elementów prowadzonych lub zakupionych wyników prac B+R. Co więcej, jeżeli Wnioskodawca w ramach opisywanego Schematu jest laureatem bądź też został wyróżniony
w konkursie „i-wielkopolska” to za pierwszą nagrodę otrzyma 4 pkt., a za wyróżnienie 1 pkt.
Do 2 punktów w ramach Schematu III otrzyma Wnioskodawca posiadający patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo
z rejestracji topografii, układów scalonych, jakie stosowane są w ramach nowej inwestycji
w RP lub w innym państwie. Ocenie poddany jest również fakt posiadania przez Beneficjenta
certyfikatu ISO lub innych certyfikatów zarządzania jakością oraz systemów niecertyfikowanych, nagród i wyróżnień.
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3.1.2.16. Województwo Zachodniopomorskie

Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Wsparcie inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw w początkowej fazie funkcjonowania,
w celu umocnienia ich pozycji rynkowej oraz zwiększenia ich potencjału i zdolności
inwestycyjnej.
Mikroprzedsiębiorstwa.
29,41 mln euro, z czego 25 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 4,41 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu może wynieść 1 mln PLN, a co
więcej wartość dotacji musi być wyższa niż 300 tys. PLN w przypadku projektów
realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją w ramach Działania
3.2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW.

Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Cel Działania
Typ
Beneficjentów
Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Podnoszenie konkurencyjności oraz zdolności inwestycyjnej małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej
lub procesowej.
Małe i średnie przedsiębiorstwa.
65,88 mln euro, z czego 56 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 9,88 mln
euro z krajowych środków publicznych.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 mln PLN. Maksymalny
poziom dofinansowania na poziomie projektu dla małych przedsiębiorstw wynosi
60% całkowitych wydatków kwalifikowanych, natomiast dla średnich przedsiębiorstw równa się 50% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Poddziałania 1.1.1. oraz 1.1.2. realizowane są projekty inwestycyjne zlokalizowane
na terenie województwa zachodniopomorskiego poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw
poprzez rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, zmianę produktu lub usługi oraz dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług. Istotne są również projekty, polegające na uruchomieniu działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa, a także działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian
procesu produkcyjnego lub zmianę sposobu świadczenia usług.
Kryteria wyboru projektów
Projekty zawierające się w Poddziałaniach 1.1.1. oraz 1.1.2. muszą spełnić następujące kryteria dopuszczające: spójność wewnętrzna projektu i dokumentacji aplikacyjnej oraz jej zgodność z calami Poddziałania. Zachowana musi być również zgodność projektu z wymogami
prawa, poprawność sposobu realizacji projektu, oraz optymalny wariant realizacji projektu.
Najwyżej punktowany jest innowacyjny charakter projektu (w Poddziałaniu 1.1.1. – 18 pkt.,
a w Poddziałaniu 1.1.2 – 24 pkt.). Co więcej, wysoko oceniana jest trwałość projektu, za co
można otrzymać do 16 pkt. w przypadku Poddziałania 1.1.1. oraz do 12 pkt. w Poddziałaniu 1.1.2. Podczas oceny kryteriów, brany jest pod uwagę również przyrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu, odpowiednio do 8 pkt. w Poddziałaniu 1.1.1. oraz do 12 pkt.
w przypadku Poddziałania 1.1.2. Ocenie podlega również lokalizacja projektu, poprawa
konkurencyjności przedsiębiorstwa, realizacja polityk horyzontalnych oraz wykonalność i zgodność projektu ze zidentyfikowanymi potrzebami Beneficjenta. Dodatkowo, w przypadku
Poddziałania 1.1.2. weryfikacji poddane zostaje doświadczenie Beneficjenta w realizacji tego
typu przedsięwzięć a także posiadanie certyfikatów zarządzania jakością oraz środowiskiem
(po 2 pkt. za spełnienie każdego kryterium).
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Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki.
JST (ich związki i stowarzyszenia), organy administracji rządowej i pozarządowej,
jednostki organizacyjne JST, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
jednostki sektora finansów publicznych, Parki Narodowe i Krajobrazowe, a także
duże przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz partnerstwa działające na podstawie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym utworzone przez wyżej wymienione podmioty oraz partnerstwa wyżej
wymienionych podmiotów.
89,32 mln euro, z czego 30,37 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 58,95 mln euro z krajowych środków publicznych.
Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, a 60% w przypadku projektów zlokalizowanych
wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej (zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej,
maksymalny poziom dofinansowania na poziome projektu wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Cel Działania
Typ
Beneficjentów

Budżet
Działania
Poziom
wsparcia

Podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez
rozwój turystyki.
Duże przedsiębiorstwa, JST, organy administracji rządowej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe, Parki Narodowe i Krajobrazowe, jednostki
sektora finansów publicznych (pozostałe), partnerstwa działające na podstawie
umowy o Partnerstwie publiczno-prywatnym utworzone przez wyżej wymienione
podmioty oraz partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
116,17 mln euro z czego 39,50 mln euro pochodzi ze środków unijnych,
a 76,67 mln euro z krajowych środków publicznych.
Dla projektów Poddziałania 6.1.1., których nie dotyczy pomoc publiczna,
maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu wynosi 50%, a w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie
na terenie gminy o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie
z załącznikiem 6 do RPO WZ – 60%. Dla projektów objętych pomocą publiczną
maksymalny udział dofinansowania wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Rodzaje wspieranych projektów
W przypadku Poddziałania 5.1.1. Infrastruktura turystyki, realizowane projekty muszą być zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz znajdować się poza obszarem
SOM (Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego).
Warunkiem koniecznym do spełnienia dla projektów z Poddziałania 6.1.1. jest lokalizacja projektu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.
W ramach wymienionych Poddziałań wspierane są projekty związane z budową (w tym rozbudową, odbudową, nadbudową), przebudową, remontem i modernizacją:
• infrastruktury turystyki wodnej (m.in. mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce
wodnej), uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej m.in. ścieżki
ruchowe, tężnie, baseny solankowe, itp.,
• publicznej infrastruktury turystyki (m.in. place, deptaki, promenady, parki, szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, oznakowanie tras i szlaków),
• aktywnych form turystyki (np. turystyka zimowa, turystyka konna),
• udogodnień dla turystów (parkingi, wypożyczalnie sprzętu, przechowalnie bagażu, dojścia
na plaże, itp.),
• bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
• bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
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•
•

infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej, targowej i konferencyjnej (obszary wystawowe),
infrastruktury związanej z turystyką oraz rekreacją wraz z niezbędnym wyposażeniem, nie
wymienione wyżej.
Infrastruktura powstała w ramach opisanych projektów (z wyłączeniem uzdrowisk) musi spełniać warunek infrastruktury ogólnodostępnej.

Dofinansowaniu podlegają także projekty, przyczyniające się do budowy markowych produktów
turystycznych regionu, z uwzględnieniem produktów już istniejących, jak również sieci sprzedaży takich produktów (m.in. wodne szlaki turystyczne, pola golfowe, sporty konne).
Kryteria wyboru projektów
Projekty składane w ramach Poddziałań 5.1.1. i 6.1.1. muszą na wstępie spełnić szereg kryteriów dopuszczających (merytoryczno-technicznych), do których należy: spójność wewnętrzna
projektu i dokumentacji aplikacyjnej, potrzeba realizacji i spełnienie celów projektu, poprawność
sposobu realizacji projektu oraz opis stanu po realizacji projektu. Zachowana musi być również
zgodność projektu z wymogami prawa, a także projekt powinien spełniać warunki nowej inwestycji (jeżeli dotyczy). Badaniu poddany zostaje również optymalny wariant realizacji projektu
oraz wykonalność techniczna. Za wszystkie kryteria dopuszczające projekt otrzyma po 1 pkt.
podczas przeprowadzania oceny. Jeżeli kryteria dopuszczające zostały spełnione, to kolejne
elementy projektu zostają poddane weryfikacji. Za pozytywny wpływ projektu na rozwój regionu można otrzymać do 16 pkt., a za realizację polityk horyzontalnych UE – 4 pkt. Preferowane
są projekty, wpływające na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników (do 12 pkt.),
oraz będące komplementarne i spójne z innymi projektodawcami w sferze turystyki (do 8 pkt.
w Poddziałaniu 5.1.1., oraz do 4 pkt. dla projektów z Poddziałania 6.1.1.). Badana jest również
lokalizacja projektu oraz dotychczasowa aktywność projektodawcy w sferze turystyki. Kolejnymi
kryteriami poddanymi weryfikacji, jest wykonalność projektu, za którą można otrzymać do
4 pkt. w przypadku Poddziałania 5.1.1. oraz do 8 pkt. w Poddziałaniu 6.1.1., a także trwałość
rezultatów projektu – 4 pkt.

3.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.2.1. Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Celem Działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych,
obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Rodzaje wspieranych projektów
Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu
lub wdrożenia nowych (stosowanych dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających
stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, zakup niezbędnych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją
środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub
świadczenia usług lub wyrobów, zastosowania oceny kolejnych etapów projektowania procesów
technologicznych, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub
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usługi. Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo wsparte zostaną nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym
np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu
niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia
zmian organizacyjnych. Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe
i doradcze oraz projekty wprowadzające zmiany o charakterze organizacyjnym, mogą one natomiast stanowić komponent projektu inwestycyjnego.

Budżet Działania
Budżet przewidziany na Działanie wynosi 1,42 mld euro, z czego 1,207 mld euro pochodzi ze
środków unijnych, a 213 mln euro z krajowych środków publicznych.

3.2.2. Działanie 6.1. Paszport do eksportu
Celem Działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako
atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Rodzaje wspieranych projektów
Działanie 6.1. obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:
1) przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1. oraz potencjału eksportowego
przedsiębiorcy,
2) doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy, dotyczące: rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę;
dotyczące aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad
warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku; ponadto doradztwo
na temat możliwości wsparcia finansowego dla eksportera (w tym finansowania kosztów
ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem); tworzenia strategii rozwoju eksportu,
którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu,
3) co najmniej jeden z poniższych instrumentów: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku
docelowym; udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze
wystawcy; udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą (przy czym podczas
targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi
kontrahentami); uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.
Usługi w zakresie 1) oraz 2) będą świadczone przez instytucje doradcze, wybrane przez PARP
w ramach projektu systemowego.
W ramach Działania 6.1 możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez
danego przedsiębiorcę tylko na jeden projekt.

Budżet Działania
Budżet przewidziany na Działanie wynosi 121 840 000 euro, z czego 103 564 000 euro pochodzi
ze środków unijnych, a 18 276 000 euro z krajowych środków publicznych.
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Ocena projektu
Projekty przygotowywane przez przedsiębiorców wybierane będą w trybie konkursowym.
Opis podmiotów systemu wdrażania Działania 6.1.:
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie.
Beneficjent – Wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie.
Instytucje doradcze (ID) – podmioty wybrane przez PARP w drodze konkursu do obsługi Działania 6.1. Instytucja doradcza zawiera z przedsiębiorcą umowę określającą zakres usługi, warunki oraz
termin jej realizacji.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji projektów.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją Działania. Zatwierdza listę projektów rekomendowanych do dofinansowania, przygotowaną
w wyniku prac Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa (KK) – zespół oceniający projekty, którego zadaniem jest ocena merytoryczna
wniosków poprawnych formalnie, powoływany w każdej RIF.
Punkty Konsultacyjne (PK) – udzielają potencjalnym Wnioskodawcom informacji nt. instrumentów
wsparcia dostępnych w ramach Programów Operacyjnych.
Dokumenty
Kwestionariusz kwalifikacji wstępnej oraz oceny potencjału eksportowego – umieszczony w Internecie, wypełniany przez przedsiębiorcę w celu wstępnej oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy/projektu
do Działania oraz potencjału eksportowego.
Wniosek o dofinansowanie – przygotowany przez Wnioskodawcę zgodnie z Instrukcją wypełniania
wniosku, na określonym wzorze, umieszczonym w Internecie. Wniosek zawiera elementy nieujęte
w Kwestionariuszu niezbędne z punktu widzenia monitorowania realizacji projektu np. wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowane, informacje na temat zgodności projektu z politykami horyzontalnymi oraz opis wybranych instrumentów możliwych do wyboru w ramach Działania 6.1, o których dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca.
Plan Rozwoju Eksportu – dokument tworzony przez ID wspólnie z przedsiębiorcą, który zawiera: opis
bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy zmian, analizę i wybór rynku docelowego, możliwości wsparcia finansowego kosztów ubezpieczenia transakcji
związanych z eksportem, analizę SWOT dla eksportu danego towaru/usługi na wybranym rynku zagranicznym oraz opis celów i strategii eksportowej wraz z szacowaną wielkością kosztów niezbędnych do
sfinansowania projektu.

Przedsiębiorca wypełnia najpierw pierwszą część Kwestionariusza, a następnie przesyła go
drogą elektroniczną do wybranej ID. W przypadku nie spełnienia podstawowych kryteriów,
ID informuje przedsiębiorcę o braku możliwości dalszego ubiegania się o dofinansowanie. Natomiast w sytuacji ich spełnienia przedsiębiorca przystępuje do wypełnienia drugiej części Kwestionariusza i przesyła go drogą elektroniczną do wcześniej wybranej ID. Następnie ID zawiera
z przedsiębiorcą umowę na realizację usługi i umawia z przedsiębiorcą spotkanie, które ma na
celu zweryfikowanie poprawności oceny potencjału eksportowego/sprzedaży na JRE, dokonanej
samodzielnie przez przedsiębiorcę w drugiej części Kwestionariusza. Spotkanie przedstawiciela
ID oraz przedsiębiorcy powinno odbyć się w siedzibie przedsiębiorstwa, gdzie doradca zapozna
się ze specyfiką przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy zweryfikowane przez ID informacje dotyczące bieżącej sytuacji przedsiębiorcy i potencjału eksportowego nie potwierdzą zdolności
przedsiębiorstwa do eksportu, wówczas nie zostanie przygotowany Plan Rozwoju Eksportu,
a tym samym umowa zawarta z ID nie będzie dalej realizowana i przedsiębiorca nie będzie miał
możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Natomiast jeśli po weryfikacji potencjału eksportowego doradca stwierdzi, że przedsiębiorstwo posiada zdolność do eksportu/sprzedaży na JRE,
doradca wspólnie z przedsiębiorcą przystępują do opracowywania Planu Rozwoju Eksportu.
Po opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorca przesyła do RIF (właściwej z punktu
widzenia siedziby Wnioskodawcy) wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt planowany do realizacji musi zawierać co najmniej jeden z instrumentów możliwych do wyboru
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w ramach Działania oraz służący wdrożeniu opracowanej strategii. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dofinansowanie najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od zakończenia prac nad Planem Rozwoju Eksportu. Wniosek podlega rejestracji przez RIF, gdzie dokonywana jest ocena formalna wniosków o dofinansowanie.
Wnioski poprawne pod względem formalnym przekazywane członkom KK w celu dokonania oceny
merytorycznej na podstawie dwóch rodzajów kryteriów: obligatoryjnych i fakultatywnych (ocena
przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową”). W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów
oceny formalnej i merytorycznej obligatoryjnej wniosek jest wpisywany na listę projektów
rekomendowanych do wsparcia. Wyższą pozycję uzyskają projekty, które dodatkowo spełniają
minimum jedno kryterium merytoryczne fakultatywne. W przypadku, gdy dostępny budżet jest
niewystarczający na udzielenie dofinansowania wszystkim pozytywnie ocenionym projektom,
wsparcie uzyskują projekty, które spełniają najwięcej kryteriów merytorycznych fakultatywnych.
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania przekazywana jest do IW. IW weryfikuje
listę rekomendowanych wniosków i przekazuje do IP w celu akceptacji. Zaakceptowana przez IP
lista przekazywana jest do zatwierdzenia przez IZ. Po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu listy
przez IZ, RIF przygotowują umowy o dofinansowanie i przesyłają do Wnioskodawcy do podpisu.
Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent składa wniosek o płatność do RIF, która go weryfikuje i rekomenduje IW wypłatę środków na rzecz Beneficjenta.
Wnioskodawca powinien zrealizować projekt w 24 miesiące, licząc od
dnia następującego po dniu złożenia wniosku.
Proces od przesłania przez Wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu
do chwili poinformowania Wnioskodawcy o zatwierdzeniu projektu do wsparcia trwa około
4 miesięcy.
Zgodnie z kryteriami merytorycznymi obligatoryjnymi projekt musi być zgodny z zakresem i celami Działania 6.1. PO IG. Wnioskodawca ma obowiązek posiadania potencjału do
prowadzenia działalności eksportowej/sprzedaży na Jednolity Rynek Europejski. Plan Rozwoju
Eksportu powinien zakładać skorzystanie z co najmniej jednego z poniższych instrumentów:
wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym, udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za
granicą, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów, produktów lub usług na wybrany rynek zagraniczny. Wskazane w projekcie działania muszą być
zgodne co do zakresu z działaniami przewidzianymi do realizacji w Planie Rozwoju Eksportu.
Poza tym harmonogram projektu musi być czytelny, szczegółowy i realny do wykonania. Planowane w ramach projektu działania powinny przyczyniać się do wzrostu udziału eksportu
w ogólnej sprzedaży produktów Wnioskodawcy. Wskaźniki produktu i rezultatu powinny być
obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlające założone cele projektu i adekwatne do danego
rodzaju projektu. Projekt musi mieć co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych. Dodatkowe punkty można będzie uzyskać spełniając kryteria merytoryczne fakultatywne. Jeśli produkt, który jest lub będzie stanowił przedmiot eksportu jest innowacyjny, to
Wnioskodawca otrzyma 1 punkt. Zarówno, gdy Wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania produktów, jak i prowadzi lub finansuje badania i rozwój produktów, które
są/będą stanowiły przedmiot eksportu, projekt zyska po 1 punkcie. Jeśli na produkt będący
przedmiotem eksportu Wnioskodawca posiada: patent na wynalazek lub prawa ochronne na
wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (bądź wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania), to również przyznany mu zostanie dodatkowy punkt. Wskazane jest również,
aby procentowy przyrost przychodów z eksportu produktów w wyniku realizacji projektu
w okresie do 3 lat po jego zakończeniu wyniósł powyżej 20%. Punktowane będzie poza tym
posiadanie przez Wnioskodawcę co najmniej jednego akredytowanego certyfikatu25.
25

1) Akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001; 2) akredytowany
certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001; 3) akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.
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3.2.3. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym
Działanie ma na celu wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym,
przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej.
W ramach PO IG przewidziano wsparcie projektów o największym znaczeniu turystycznym,
które poprawią stopień atrakcyjności kraju w świetle przygotowań do organizacji Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W celu zwiększenia atrakcyjności Polski wśród turystów
krajowych i zagranicznych konieczne jest stworzenie produktów turystycznych, które docelowo
staną się flagowymi atrakcjami kraju, konsekwentnie wykorzystywanymi w akcjach promocyjnych Polski. Poprzez wzrost ruchu turystycznego realizacja Działania przyczyni się do rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju. Dodatkowo, umożliwienie podmiotom wspólnego wdrażania
projektów przyczyni się do rozwijania zasady partnerstwa oraz pogłębienia umiejętności wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami działającymi w branży turystycznej.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach Działania 6.4. wspierane będą projekty indywidualne26, w szczególności:
• kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne obejmujące inwestycje w spójną
infrastrukturę unikatowych produktów turystycznych, przede wszystkim projekty realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotów; preferowane będą projekty liniowe i sieciowe,
• projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne
znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub
uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.
Preferowane będą projekty realizujące produkty turystyczne, które ze
względu na swoją lokalizację będą stanowić atrakcyjną ofertę turystyczną z punktu widzenia organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012. Projekty mogą obejmować również działania promocyjne, ściśle związane z realizowanymi w ramach projektu
inwestycjami.
W ramach Działania 6.4 nie przewiduje się dofinansowania projektów z zakresu infrastruktury
noclegowej i gastronomicznej.
Minimalna wartość całkowita projektu wynosi 10 mln PLN.

Budżet Działania
Budżet przewidziany na Działanie wynosi 138 002 447 euro (w tym 117 302 080 euro ze środków unijnych i 20 700 367 euro z krajowych środków publicznych).

Ocena projektu
System oceny projektów jest zgodny z trybem przewidzianym w Wytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 4 stycznia 2008 r. w zakresie jednolitego systemu zarządzania
26

Wskazane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie listy projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 (M.P. z dnia 18 sierpnia

2008 r., Nr 60, poz. 536).
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i monitorowania projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju27.
Opis podmiotów systemu wdrażania Działania 6.4.:
Wnioskodawca – przygotowuje wniosek o dofinansowanie.
Beneficjent – Wnioskodawca, który podpisał umowę o dofinansowanie.
Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Organizacja Turystyczna (POT), odpowiedzialna za proces
oceny projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, monitoring i rozliczenie realizowanych przez
Beneficjentów projektów.
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister Gospodarki, nadzoruje prawidłowy przebieg wyboru i realizacji projektów.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza dokumenty związane
z realizacją Działania, uczestniczy w kontroli systemowej IW i IP, może uczestniczyć w pracach Komisji
Oceny Projektów, zatwierdza projekt indywidualny do wsparcia.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – pracownicy IW oraz ewentualnie eksperci zewnętrzni uczestniczący w procesie oceny merytorycznej nadesłanego wniosku. KOP ocenia wniosek o dofinansowanie
wraz z załącznikami w oparciu o przyjęte dla danego Działania kryteria przez Komitet Monitorujący
PO IG. Wynikiem prac KOP jest rekomendacja projektu do wsparcia.

Wnioskodawca przesyła do IW wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej.
Wniosek najpierw podlega rejestracji, a następnie weryfikacji przez pracowników właściwego
zespołu merytorycznego IW, podczas której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane we
wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne. Jeśli pierwsza weryfikacja jest pozytywna, lecz
wniosek wymaga poprawy/uzupełnienia, IW nawiązuje kontakt z Wnioskodawcą w celu jego
dopracowania. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień oraz pozytywnej ocenie formalnej, wniosek
podlega rejestracji w krajowym systemie informatycznym i jest kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej w systemie „zero-jedynkowym” przez KOP.
KOP może prosić Wnioskodawców o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca na
wezwanie IW uzupełnia przedstawioną dokumentację. Projekty wraz z pozytywną rekomendacją
KOP są kierowane do akceptacji IP. Po akceptacji IP przekazuje listę do zatwierdzenia przez IZ.
Po zatwierdzeniu listy przez IZ informacja o projektach zatwierdzonych do wsparcia umieszczana jest na stronach IW. Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjentów o przyznaniu wsparcia,
poczym przygotowuje umowy o dofinansowanie. Następnie Wnioskodawca składa dokumenty
niezbędne do podpisania umowy.
Proces od przesłania przez Wnioskodawcę do IW kompletu dokumentów dotyczących projektu
do chwili poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesięcy.
Wnioskodawcy znajdujący się na głównej liście projektów indywidualnych przekazują do IW
wnioski o dofinansowanie w terminie wskazanym w umowie na przygotowanie projektu do realizacji (pre-umowie). Wnioskodawcy z listy rezerwowej projektów indywidualnych mogą złożyć
wniosek o dofinansowanie wyłącznie po powiadomieniu przez IW, że w ramach dostępnej na
Działanie alokacji, uwolniły się środki pozwalające na realizację projektu.
Zgodnie z kryteriami merytorycznymi obligatoryjnymi projekt musi być zgodny z zakresem i celami Działania 6.4. PO IG, a produkt turystyczny, którego dotyczy projekt ma charakter
unikatowy i ponadregionalny. Poza tym zaplanowane działania powinny być adekwatne do
potrzeb grupy docelowej, wykazanych w analizie potrzeb, a projekt musi przyczyniać się do
zróżnicowania oferty turystycznej oraz uwzględniać zagadnienia bezpieczeństwa turystów. Ponadto wskaźniki produktu i rezultatu powinny być obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlające
założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu. Harmonogram projektu musi
być czytelny, szczegółowy i realny do wykonania, a budżet projektu powinien być realny,
a wskazane w nim wydatki – zasadne, czyli niezbędne do osiągnięcia celów projektu oraz ich
wysokość musi być adekwatna do wdrożenia zaplanowanych zadań. Wnioskodawca zobowiązany jest to tego, aby wszystkie wydatki wskazane w ramach projektu do sfinansowania były kwa27

Wytyczne dostępne są na stronie internetowej MRR – zakładka „Obowiązujące wytyczne MRR”.
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lifikowane zgodnie z zasadami działania oraz do tego, żeby w projekcie uwzględniono zagadnienia dostępności infrastruktury komunikacyjnej/dojazdowej zaspokajającej potrzeby planowanej
atrakcji turystycznej. Podmioty realizujące projekt muszą mieć zdolność instytucjonalną oraz
sytuację finansową, gwarantującą stabilne zarządzanie produktami projektu (zgodnie z przyjętymi celami) po zakończeniu jego realizacji. Poza tym projekt musi przewidywać przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach niego przedsięwzięć oraz musi mieć pozytywny
wpływ na aktywizację gospodarczą regionów oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt
powinien przewidywać zastosowanie rozwiązań skierowanych do specyficznych grup turystów,
w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych oraz turystów zagranicznych. Wnioskodawca ma
obowiązek wykazania w projekcie celowości jego realizacji na podstawie badań lub analiz
potwierdzających zapotrzebowanie na konkretny produkt turystyczny (badanie na poziomie
projektu lub regionu). Projekt powinien mieć co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk
horyzontalnych. Wnioskodawca zobligowany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu
przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

3.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wśród przedsiębiorstw, do których skierowano wsparcie ze środków PROW są przedsiębiorstwa
sektora turystyki. Informacje umieszczone poniżej zostały opracowane na podstawie następujących dokumentów:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z lipca 2007 r.
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl oraz na stronie
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl

3.3.1. Działanie 3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Celem Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w rezultacie – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Realizacja Działania sprzyja dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawie możliwości zatrudnienia, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
obszarów wiejskich.

Typ Beneficjentów
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające
poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w PLN 2 mln euro.

Zakres Działania
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie m.in. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
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1) Operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym.
2) Operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają
zastosowanie do tej operacji.
3) Siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji
związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
a) w miejscowości należącej do:
 gminy wiejskiej, albo
 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie
uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów
owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
 gminy wiejskiej, albo
 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
– w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów
owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
4) Biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
5) W okresie ostatnich 2 lat Wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO KL, Działanie 6.2
„Promocja przedsiębiorczości”.

Poziom wsparcia
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1) 100 000 PLN (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2) 200 000 PLN (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż
5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem
rzeczowym operacji;
3) 300 000 PLN (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc
pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi,
w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. PLN.
Należy dodać, że osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu
działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc
pracy. Wzrost zatrudnienia liczy się od momentu bazowego, za który przyjmuje się wyższy stan
zatrudnienia obliczony na podstawie:
1) średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o przyznanie pomocy lub
2) danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
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Wydatki kwalifikowane
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów:
• budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu
i wyposażenia,
• ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Koszty, o których mowa wyżej, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione od
dnia, w którym została zawarta umowa oraz w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku
transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza
10 tys. PLN – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu.
W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia,
w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – nie
wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.
Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta.

Procedura aplikowania
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej „Agencją”) podaje do
publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku
o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania w danym roku realizacji Programu wniosków o przyznanie pomocy.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się po upływie 14 dni od dnia podania informacji do
publicznej wiadomości. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy
(przepisu nie stosuje się, jeżeli na podstawie wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie
nie przyznano pomocy). Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji (właściwym ze względu na
miejsce realizacji projektu). Pomoc przysługuje według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia
jego złożenia.

3.4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Przeznaczenie środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zdefiniowano w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL), którego celem jest podniesienie
poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej w Polsce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
przewiduje wsparcie projektów tzw. „miękkich”, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Dofinansowaniu podlegać będą projekty obejmujące przede wszystkim szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie. W ramach PO KL mogą być realizowane projekty o każdej
tematyce, w tym adresowane do branży turystycznej.
Działania finansowane ze środków EFS powinny dostarczać tzw. wartość dodaną, chodzi
o zaproponowanie w ramach projektu takich przedsięwzięć, które będą uzupełnieniem dotychczas prowadzonej praktyki o nowe, innowacyjne elementy. Wartość dodana oznacza też osiągnięcie zamierzonych celów przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych,
zgodnie z zasadą racjonalności.
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3.4.1. Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Celem Działania jest podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców.
W ramach Działania realizowane są ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleniowe
oraz doradcze. Są one przewidziane dla firm, grup firm bądź ich oddziałów znajdujących się
w wielu regionach kraju i których aplikowanie w ramach poszczególnych województw byłoby
utrudnione.
W ograniczonym zakresie przewiduje się realizację szkoleń otwartych: po pierwsze, gdy służy
to wzmacnianiu zaangażowania partnerów społecznych w realizację działań na rzecz zwiększania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, po drugie,
gdy przewiduje się realizację szkoleń o znacznym zasięgu terytorialnym skierowanych do przedsiębiorców oraz ich pracowników.
Wymagane jest wprowadzenie nowych form i metod organizacji pracy, zarządzania oraz
planowania strategicznego, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. Działania w tym zakresie służą zarówno
wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również zachowaniu istniejących miejsc
pracy oraz równowagi pomiędzy elastycznością i konkurencyjnością a bezpieczeństwem
zatrudnienia.
Konieczne jest zwiększenie dostępności i dopasowania szkoleń do potrzeb przedsiębiorstw, także poprzez zastosowanie szkoleń e-learningowych i mieszanych. Wpłynie to pozytywnie na
wykorzystywanie nowych technologii w przedsiębiorstwach, co jest zgodne z trendami gospodarczymi, jak i z założeniami Strategii Lizbońskiej.
3.4.1.1. Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Budżet Poddziałania
Kwota finansowania Poddziałania 2.1.1. wynosi 373 970 602 EUR, w tym na wkład ze środków
unijnych przypada 317 875 011,70 EUR, natomiast na wkład ze środków publicznych krajowych
stanowi 56 095 590,30 EUR.

Typ Beneficjentów
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Rodzaje projektów
•

ponadregionalne – dotyczy projektów spełniających łącznie następujące warunki: Beneficjentami są przedsiębiorstwa posiadające struktury organizacyjne (przedstawicielstwa, filie,
oddziały) w co najmniej 2 województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach
struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej 2 województwach
– zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców
oraz pracowników przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm,

71

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

•

•

ogólnopolskie – dotyczy projektów realizowanych w co najmniej 5 województwach – otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz
pracowników przedsiębiorstw,
studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw.
Minimalna wartość projektu: 400 tys. PLN.

Projekty szkoleniowo-doradcze mogą mieć charakter otwarty, co oznacza, że udział w projekcie
mogą wziąć pracownicy wszystkich przedsiębiorstw, którzy spełnią kryteria rekrutacji, np. będą
reprezentować branże, do których skierowany jest projekt. Realizacją projektu zajmuje się
podmiot zewnętrzny w stosunku do uczestniczących w projekcie przedsiębiorstw.
Projekty zamknięte charakteryzują się tym, że skierowane są do z góry określonego/określonych
we wniosku przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw oraz zatrudnionych tam pracowników. Przedsiębiorca posiadający struktury w co najmniej 2 województwach sam może złożyć i realizować
projekt zamknięty.
W odniesieniu do szkoleń dofinansowanych w Poddziałaniu 2.1.1 możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje:
• Szkolenia ogólne – umożliwiające uczestnikom zdobycie wiedzy, która nie jest wyłącznie
lub głównie związana z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w konkretnym
przedsiębiorstwie, ale zdobyte umiejętności pracownik może wykorzystać również u innego
pracodawcy.
• Szkolenia specjalistyczne – nakierowane są na zdobycie przez uczestnika wiedzy, która
jest głównie i bezpośrednio związana z obecnym lub przyszłym stanowiskiem jego pracy
w danym przedsiębiorstwie. Wykorzystanie zdobytych umiejętności w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie
jest możliwe.
Podstawowym komponentem projektu są szkolenia, dodatkowy komponent mogą stanowić usługi doradcze, natomiast samo doradztwo
nigdy nie może być wyłącznym, ani dominującym przedmiotem projektu.

Pomoc publiczna w Poddziałaniu 2.1.1
Projekty szkoleniowo-doradcze w Poddziałaniu 2.1.1 skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców i w związku z tym objęte są pomocą publiczną. Przedsiębiorca kierujący swoich pracowników na szkolenia i korzystający z doradztwa powinien wnieść wkład prywatny z tytułu udziału
w projekcie. Wielkość wkładu prywatnego zależna jest od kilku czynników, w szczególności
wpływa na to:
• wielkość przedsiębiorstwa,
• liczba osobogodzin uczestnictwa w projekcie,
• wartość projektu, a dokładnie jego kosztów kwalifikowanych objętych pomocą publiczną
(osobno z tytułu szkoleń oraz doradztwa).
Procentowa wartość udzielonej pomocy publicznej jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa
oraz rodzaju otrzymanego przez przedsiębiorcę wsparcia, co przedstawia poniższa tabela. Usługi
doradcze skierowane są wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a poziom ich
dofinansowania wynosi zawsze 50%.
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Rodzaj wsparcia
Szkolenia ogólne
Szkolenia specjalistyczne
Doradztwo

Mikro i małe
przedsiębiorstwa
80%
45%

Średnie
przedsiębiorstwa
70%
35%
50%

Duże
przedsiębiorstwa
60%
25%
Nie dotyczy

W projektach zamkniętych, gdzie podmiot ubiegających się o wsparcie jest jednocześnie Beneficjentem działań wszystkie wydatki kwalifikowane w projekcie objęte są pomocą publiczną.
W przypadku projektów otwartych, realizowanych na rzecz pracowników wielu przedsiębiorstw
pomocy publicznej podlegają wyłącznie wydatki bezpośrednio związane ze szkoleniami oraz
doradztwem, np.:
• wynajem sal,
• koszt przygotowania i druku materiałów szkoleniowych,
• wynagrodzenia trenerów, doradców, specjalisty ds. organizacji szkolenia.
Istotną informacją jest fakt, że wkład prywatny z tytułu udziału w szkoleniu może zostać wniesiony w następujących formach:
• pieniężnej,
• wynagrodzeń wraz z dodatkami uczestników szkoleń – pod warunkiem, że szkolenia odbywają się w czasie pracy pracowników,
• wynagrodzeń kadry szkoleniowej w przypadku ponadregionalnych projektów zamkniętych.
Wkład prywatny uczestnika szkolenia w postaci wynagrodzenia może
mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy osoba kierowana na szkolenie jest
zatrudniona w naszym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o prace. Kierując na szkolenie osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych zawsze będziesz musiał wnieść swój wkład w postaci
gotówki.
Przedsiębiorstwo korzystające z usług doradczych zawsze wnosi wkład w postaci gotówki.
Pamiętaj, że usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego, ani
okresowego. Nie są one związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
Twojej firmy takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego,
regularne usługi prawnicze bądź reklama.

Kryteria oceny projektów
Weryfikacja wniosku o dofinansowanie składa się z dwóch etapów: oceny formalnej oraz oceny
merytorycznej. W trakcie oceny formalnej weryfikowane są kryteria formalne oraz kryteria dostępu na zasadzie „spełnia – 1, nie spełnia – 0”, przy czym wszystkie kryteria powinny zostać
spełnione.
W pierwszym konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości nie było możliwości poprawy błędów formalnych
i niespełnienie, któregokolwiek z wymogów skutkowało odrzuceniem
wniosku.
Z uwagi na rozmiary niniejszego poradnika przedstawiamy Państwu najciekawsze kryteriów
oceny weryfikowanych na etapie oceny formalnej. Przygotowując projekt prosimy o zapoznanie
się z pełną listą kryteriów zaczerpniętych z aktualnej dokumentacji konkursowej.
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•

Czy kondycja finansowa Projektodawcy jest wystarczająca, aby zapewnić płynną realizację
projektu?
Podczas oceny kondycji finansowej oceniania będzie suma wartości przychodów Projektodawcy
i partnerów w stosunku do sumy wydatków na rok realizacji projektu uwzględnieniem wszystkich projektów, w których występuje Projektodawca/partner.
W przypadku, gdy wartość projektu na rok nie przekroczy 1,2 krotności przychodów rocznych
Projektodawcy (Partnerów) ocenie będą podlegały jedynie przychody. W przypadku, kiedy
wartość projektu będzie się wahać między 1,2 a 1,5 krotnością przychodów Projektodawcy
(Partnerów) dodatkowo oceniania będzie płynność finansowa Projektodawcy (Partnerów).
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z brakiem
możliwości zbadania płynności finansowej, wartość projektu nie może przekroczyć 1,2 krotności
przychodów rocznych Projektodawcy (Partnerów).
Ocena płynności finansowej Projektodawcy oraz Partnerów (jeśli dotyczy) odbywać się będzie
w oparciu o wskaźnik szybkiej płynności (WSP), rozumiany jako iloraz sumy należności krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych oraz zobowiązań krótkoterminowych ujętych
w bilansie za ostatni rok obrotowy (element sprawozdania finansowego stanowiącego załącznik
do wniosku o dofinansowanie).
WSP = (należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe) /
zobowiązania krótkoterminowe
Jeśli WSP wynosi 0,70 i więcej w przypadku Projektodawcy oraz każdego z Partnerów (jeśli
dotyczy), weryfikowany projekt spełnia kryterium dostępu dotyczące kondycji finansowej pod
warunkiem, że jego średnioroczna wartość nie przekracza 1,5-krotności sumy rocznych przychodów Projektodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) ujętych w rachunkach zysków i strat za
ostatni rok obrotowy (element sprawozdań finansowych stanowiących załącznik do wniosku
o dofinansowanie).
Projekty zamknięte – Czy projekt ma charakter ponadregionalny (czy Beneficjent pomocy
posiada struktury organizacyjne – przedstawicielstwa, filie, oddziały – w co najmniej 2 województwach, i uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej 2 województwach)?
Projekty otwarte – Czy projekt ma charakter ogólnopolski (czy zapewniony będzie udział
pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców z co najmniej 5 województw i czy szkolenia są
realizowane w co najmniej 5 województwach)?
Przez województwo, z którego pochodzi pracownik przedsiębiorstwa
zatrudniony na podstawie umowy o pracę/przedsiębiorca, należy
rozumieć miejsce wykonywania pracy/miejsce wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej. W przypadku osób realizujących usługi na
podstawie umowy zlecenia, pod uwagę będzie brana siedziba zleceniodawcy.
Kryteria merytoryczne to:
• Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (maksymalnie można uzyskać 20 pkt.).
• Grupy docelowe projektu (maksymalnie 15 pkt.).
• Działania (maksymalnie 15 pkt.).
• Rezultaty projektu (maksymalnie 25 pkt.).
• Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem (maksymalnie 10 pkt.).
• Wydatki projektu (maksymalnie 15 pkt.).

74

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

Kryteria horyzontalne dotyczą:
• zgodności z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi, prawodawstwem wspólnotowym oraz krajowym,
• zgodności ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.
Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez PARP. W przeciwieństwie do kryteriów dostępu, kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione,
by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę i rekomendację do jego dofinansowania.
Kryterium strategiczne dla zamkniętych projektów ponadregionalnych to uwzględnienie uczestnictwo osób powyżej 50 roku życia.
Kryterium strategiczne dla ogólnopolskich projektów otwartych to uwzględnienie
w projekcie egzaminów zewnętrznych lub uzyskaniem powszechnie uznawanego lub branżowego certyfikatu (w tym np. międzynarodowego).
Kryteria oceny, a w szczególności kryteria strategiczne mogą ulec
zmianie, dlatego przygotowując projekt w odpowiedzi na ogłoszony
konkurs zapoznaj się zawsze z aktualną wersją dokumentacji konkursowej.

3.4.2. Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia
nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia.

Rodzaje realizowanych projektów
a) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów
(jednego lub kilku):
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły
prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach
przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. PLN
(lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
• wsparcie pomostowe w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie
w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego
projektu),
b) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne,
c) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

75

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

Typ Beneficjentów
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe
Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem
osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności:
• osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu
ostatnich dwóch lat,
• kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
• osoby do 25 roku życia,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby po 45 roku życia,
• osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do
25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Budżet Działania
Budżet przewidziany na Działanie wynosi 400 847 256 euro, z czego 340 720 168 euro pochodzi
ze środków unijnych, a 60 127 088 euro z krajowych środków publicznych.

3.4.3. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Priorytet VIII realizowany jest w ramach tzw. komponentu regionalnego PO KL. Zasady
Poddziałania 8.1.1 są bardzo zbliżone do opisywanego powyżej Poddziałania 2.1.1 z tą jednak
różnicą, że składane w ramach 8.1.1. projekty musi charakteryzować wymiar regionalny i ich
realizacja musi odbywać się na terenie województwa, które udzieliło wsparcia, muszą nim zostać objęci przedsiębiorcy mający siedzibę w tym województwie, jak również wniosek musi
wpłynąć w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą właściwą dla danego województwa.
Już na wstępie należy zaznaczyć, że tak jak w przypadku RPO, również komponenty regionalne PO KL różnią się od siebie w zależności od województw. Zakres Priorytetów i Działań jest
identyczny, natomiast IP w poszczególnych województwach mogą je dostosowywać do swoich
potrzeb, np. poprzez wprowadzenie tzw. kryteriów strategicznych czy kryteriów dostępu, które pozwalają ukierunkować wsparcie tak, aby jak najbardziej odpowiadało ono potrzebom
regionu.
Podejmując decyzję o przygotowaniu projektu szkoleniowego dla Twojej firmy zapoznaj się przedtem z aktualnym Planem Działań, gdzie
uszczegółowione są wymogi wobec projektów i projektodawców.

76

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

3.4.3.1. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw

Rodzaje projektów
1) Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych
form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
2) Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi
lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).
3) Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności,
w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach
(z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach
dla dorosłych).
Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN, chyba, że IP określi inaczej

Typ Beneficjentów:
•
•
•
•

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) (1, 2),
przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (3),
osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową (3),
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową (3).

Grupy docelowe:
•
•

przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej) (1, 2),
pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. Roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub
umowy o dzieło (3).

Poziom dofinansowania projektów
Procentowa wartość udzielonej pomocy publicznej jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa
oraz rodzaju otrzymanego przez przedsiębiorcę wsparcia, co przedstawia poniższa tabela. Usługi
doradcze skierowane są wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a poziom ich
dofinansowania wynosi zawsze 50%.
Rodzaj wsparcia
Szkolenia ogólne
Szkolenia specjalistyczne
Doradztwo

Mikro i małe
przedsiębiorstwa
80%
45%

Średni
przedsiębiorca
70%
35%
50%

Duże
przedsiębiorstwa
60%
25%
Nie dotyczy

77

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

4. Zasady tworzenia projektu
4.1. Uzasadnienie projektu (analiza problemów)
Realizacja projektu powinna być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstwa i stanowić rozwiązanie dla konkretnych problemów. Dlatego, zanim przystąpimy do określania celów projektu,
definiowania działań, które chcemy zrealizować i wskaźników, które chcemy osiągnąć, planowania harmonogramu realizacji projektu czy prognozowania danych finansowych, należy się
zastanowić z jakim problemem chcemy się zmierzyć. Analiza problemów powinna być wykonana
przy uwzględnieniu związków przyczynowo-skutkowych (drzewo problemów), a także pilności
i ważności zidentyfikowanych problemów.
Drzewo problemów to kompleksowy diagram, który pokazuje logiczne
związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy sytuacjami postrzeganymi
jako negatywne w danym obszarze planowania oraz wskazuje problem główny (w danym obszarze planowania), jego przyczyny
i skutki. „Drzewo problemów” stanowi podstawę do zdefiniowania celów planowanego przedsięwzięcia.
Praktyczna rada: budując „drzewo problemów” w nieskończoność zadawaj pytanie „Dlaczego?”
dla kolejnych problemów. Moment, kiedy dany problem nie będzie miał już dalszego racjonalnego uzasadnienia, jest momentem, w którym można stwierdzić, że doszliśmy do problemu,
który może stanowić podstawę dla naszego projektu. Metoda pozwala identyfikować te projekty, które leczą przyczyny, a nie skutki konkretnych zjawisk.
„Drzewo problemów” pozwala również zidentyfikować te problemy, na które mamy większy lub
mniejszy, ale jednak jakiś wymierny wpływ. O ile właściciel restauracji może zwiększyć kulturę
obsługi poprzez dodatkowe szkolenia personelu czy ostrożną i przemyślaną rekrutację, o tyle nie
zapobiegnie wzrostowi cen artykułów spożywczych. Oczywiście, może minimalizować wpływ
tego czynnika poprzez poprawę efektywności funkcjonowania lub poszukiwania tańszych dostawców, to jednak w dużej mierze, wzrost cen półproduktów muszą odczuć również jego klienci. Kwestie te warto przeanalizować na przykładzie przedstawionym na Schemacie 3.
Restaurator jako przyczyny niskich przychodów ze sprzedaży wskazuje na małą lojalność
klientów (mała liczba stałych bywalców) oraz stosunkowo małą liczbę nowych klientów. Na
tym etapie analiza problemów nie może się zakończyć, ponieważ w przypadku obu przyczyn
możemy zapytać „dlaczego?” tak się dzieje. Jako źródła pierwszego z problemów, wskazane
zostały trzy przyczyny: niesmaczne jedzenie, mało atrakcyjny wystrój oraz niekorzystny image. W przypadku tej ostatniej przyczyny, o ile możemy zapytać „dlaczego?”, o tyle odpowiedź,
że poprzedni właściciel nie dbał o reputację nie prowadzi nas do znalezienia lekarstwa na
zidentyfikowany problem, ponieważ jedynym lekarstwem może być czas, aż klienci zapomną
o złym image’u. Oczywiście, można przyśpieszyć ten proces, stawiając billboard przed wejściem do restauracji informujący, że restauracja zmieniła właściciela. Niemniej, najważniejszy
będzie upływający czas i rzetelna praca nowego właściciela skutkująca poprawą wizerunku.
Druga z przyczyn niesmacznego jedzenia to niskie kwalifikacje szefa kuchni. Można przypuszczać, że jedną z takich przyczyn może być brak szkoleń, doświadczenia, motywacji do podnoszenia kwalifikacji itd. Jednak tu również właściciel firmy nie podaje przyczyn takiego
stanu rzeczy. Jedynym więc właściwym rozwiązaniem wydaje się zmiana na stanowisku szefa
kuchni restauracji. Jeśli dalsze pytania „dlaczego?” nie sugerują kolejnych przyczyn danego
problemu, to znaczy, że nie należy już dalej szukać przyczyn, tylko problem ten rozwiązać
(w tym przypadku, zwolnić leniwego/niekompetentnego szefa kuchni).
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Ostatnia z przyczyn niesmacznego jedzenia to niska jakość półproduktów. Jeśli wynika ona
z niewystarczającego systemu kontroli jakości to może warto wdrożyć system zarządzania jakością, w ramach którego wprowadzone zostałyby parametry jej pomiaru, restrykcyjnie przestrzegane i monitorowane. Tak jak wspomnieliśmy powyżej, nie każdy problem będzie należał
do kategorii „rozwiązywalnych”, na które przedsiębiorca będzie miał wpływ. Jeśli restaurację
prowadzi w lokalizacji, w której trudno znaleźć rzetelnych dostawców, to oczywiście może
próbować szukać ich w bardziej odległych zakątkach kraju, jednak zawsze okupione to będzie
wyższymi kosztami transportu. Dlatego warto przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, a decyzję o zmianie dostawcy podjąć po głębszym zastanowieniu.
Jak więc widzimy, po pierwsze, większość problemów ma różnorodne przyczyny i należy je dokładnie przeanalizować. Po drugie, nie każdy problem można rozwiązywać w ten sam sposób.
Z jednej strony, przedsiębiorca z omówionego przykładu „drzewa problemów” powinien zainwestować w wyposażenie kuchni, ale nie powinien też zapominać o konieczności zapoznania się
z nowinkami technicznymi w obszarze promocji w Internecie czy przeanalizowaniu, w jakim
stopniu, wprowadzenie wewnętrznego systemu kontroli jakości, a w konsekwencji poprawa
smaku oferowanego jedzenia, pozwoliłoby zwiększyć lojalność klientów.

4.2. Cel projektu
Dobrze przemyślane „drzewo problemów” dla naszej firmy sprawia, że konstruowanie celów
projektu jest stosunkowo proste. Wybieramy problemy znajdujące się najniżej w hierarchii
i przeciwnie do strzałek w drzewie problemów, tworzymy logicznie wynikające nawzajem cele
projektu. Naszym celem będzie każdorazowo rozwiązanie problemów na poszczególnych
etapach. Przykładowo, jeśli problemem jest niski poziom aprobaty dla nowinek technicznych
i Internetu, to celem będzie „wzrost aprobaty dla nowinek technicznych i Internetu”. Za każdym
razem jak rozwiążemy problem na niższym poziomie, rozwiązaniu ulegnie problem na wyższym
z poziomów. Przykładowo, wzrost aprobaty dla nowinek technicznych i Internetu przełoży się na
większą aktywność restauracji w Internecie (w portalach ogłoszeniowych, wyszukiwarkach,
mapach interaktywnych, forach internetowych itd.), która skutkować będzie poprawą poziomu
wiedzy potencjalnych klientów o ofercie restauracji, a w konsekwencji – wzrost przychodów
restauracji. Graficznie, metodologię konstruowania celów, przedstawia Schemat 4.
Kryteria SMART najlepiej omówić na przykładach. Cel sformułowany w następujący sposób:
„poprawa jakości obsługi klienta” nie spełnia powyższych kryteriów, ponieważ nie wynika z niego, co rozumiemy przez jakość obsługi (mało konkretny) oraz czy istnieją sposoby obiektywnego mierzenia tej jakości. Jeśli bardziej skonkretyzujemy ten cel, do postaci np. „zmniejszenia
liczby reklamacji”, spełniałby on kryteria SMART.
Cele muszą być mierzalne. Należy zastanowić się jakim wskaźnikiem będziemy mierzyć postęp
w realizacji projektu i stopień rozwiązywania problemów, które zidentyfikowaliśmy na etapie
konstruowania projektów. Musimy też wskazać, skąd będziemy czerpać wiedzę o wartości
wskaźników mierzących stopień osiągania celu i czy źródła tej wiedzy są rzetelne i mają charakter długofalowy. Jeśli będzie to np. liczba turystów, to warto pamiętać, że powinniśmy zapewnić
system ewidencji, który pozwoli nam rozliczyć się z osiąganych rezultatów projektu. Cele powinny być realistyczne. Jest to ważne przede wszystkim w projektach współfinansowanych ze środków publicznych. Jeśli nie osiągniemy zaplanowanych celów, może nas spotkać przykra niespodzianka w postaci konieczności zwrotu otrzymanej dotacji. Cel określony w projekcie powinniśmy osiągnąć w wyznaczonym czasie, a czas ten powinien korespondować z typem projektu,
jaki realizujemy. Inaczej bowiem należy traktować budowę nowego centrum rozrywki, a inaczej
uruchomienie sezonowego punktu małej gastronomii. Planowany okres zwrotu tego pierwszego
może wynosić nawet 10 lat i w takim horyzoncie powinny być wyznaczane cele projektu, nato-
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miast w przypadku małej gastronomii o charakterze sezonowym, inwestycja powinna zwrócić
się w trakcie jednego sezonu.
Schemat 4 Logika projektowa – problemy a cele

PROBLEMY

CELE

Niskie przychody ze sprzedaży
restauracji w centrum miasta

Wzrost przychodów ze
sprzedaży restauracji

Mała liczba nowych klientów

Zwiększenie liczby nowych klientów

Potencjalni klienci nie wiedzą o jej
istnieniu

Wzrost wiedzy potencjalnych
klientów o ofercie restauracji

Niewielka aktywność promocyjna
w Internecie

Wzrost aktywności w Internecie

Niechęć właściciela do nowinek
technicznych i Internetu

Wzrost aprobaty dla nowinek
technicznych i Internetu

4.3. Działania przewidziane w projekcie (kwalifikowalność przedmiotu projektu)
Działania przewidziane w projekcie muszą spełniać warunki określone w dokumentach programowych. Warto więc sprawdzić, zanim przystąpimy do przygotowywania projektu, na ile spełnia on
wymagania określone w Programie i Działaniu, w ramach którego planujemy ubiegać się o wsparcie. W tym celu warto bliżej odpowiedzieć sobie na wszystkie kwestie, które omawiamy poniżej.

Efekt zachęty
Znacząca część instrumentów omówiona w niniejszym przewodniku została objęta pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Oznacza to, że dofinansowane projekty muszą spełniać jeden z podstawowych warunków, określonych w rozporządzeniu jakim jest występowanie efektu zachęty.

Zgodnie z art. 2 ust 2 rozporządzenia:
„Uznaje się, że pomoc przyznana MSP i objęta niniejszym rozporządzeniem wywołuje efekt zachęty, jeśli Beneficjent przed rozpoczęciem
prac nad projektem lub działaniem złożył do danego państwa członkowskiego wniosek o przyznanie pomocy.”
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W praktyce, efekt zachęty oznacza, że dofinansowaniu nie podlegają projekty, których realizacja
już się zaczęła. Co więcej, w praktyce, w przypadku większości działań na uruchomienie realizacji projektu należy czekać jeszcze dłużej – aż do momentu otrzymania pisma, w tym, że projekt
„co do zasady” kwalifikuje się do wsparcia. Pismo takie wysyłane jest do Wnioskodawcy w ciągu
60 dniu od dnia złożenia przez niego wniosku lub ostatecznego terminu składania wniosków.
Wyjątkiem od tej zasady są projekty, które:
 nie zostały objęte zasadami pomocy publicznej,
 zostały objęte pomocą de minimis.
W dwóch powyższych przypadkach, kwalifikowalność kosztów zaczęła się 01.01.2007 co oznacza, że dofinansowaniu podlegać mogą również projekty, których realizacja już się rozpoczęła.

Cele Programu i Działania
Zanim zainwestujemy czas i pieniądze w przygotowanie dokumentacji niezbędnej w procesie
ubiegania się o dotację, odpowiedzmy sobie na dwa pytania:
 Czy nasz projekt wpisuje się w cele Programu i Działania, w ramach którego ubiegamy się
o wsparcie?
 Czy typ projektu odpowiada jednemu z typów projektów wymienionych w Szczegółowym
opisie programu operacyjnego?
Cele Programu i Działania znajdziemy w Szczegółowym Opisie Programu Operacyjnego. Pamiętajmy, że tak jak Beneficjent z osiąganych wskaźników produktu i rezultatu rozliczany jest przez
Instytucje Pośredniczącą i Zarządzającą, tak te instytucje rozliczane są przez Komisję Europejską ze wskaźników o charakterze kontekstowym, które wskazują na całokształt efektów interwencji publicznej realizowanej w ramach Działania/Programu. Dlatego, aby Instytucje te mogły
wykazać osiąganie zaplanowanych celów, muszą pilnować, aby dofinansowywać wyłącznie te
projekty, które jak kolejne cegiełki, składają się na osiąganie zaplanowanych w Działaniu/Programie celów.

Innowacyjność
Lektura rozdziału poświęconego instrumentom wsparcia w ramach RPO, PO IG pozwala wysnuć
wniosek, że jednym z kluczowych kryteriów wyboru projektów do dofinansowania jest ich innowacyjność. Najczęściej, innowacyjność mierzona jest okresem stosowania i geograficznym zasięgiem występowania wdrażanego w ramach projektu rozwiązania – np. rozwiązanie stosowane w kraju krócej niż 3 lata.
Wyróżniamy następujące rodzaje innowacyjności28:


Innowacja produktowa – przez innowację produktową rozumie się wprowadzenie na
rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego wyrobu lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio wyrobów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów,
wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych
cech funkcjonalnych.



Innowacja procesowa – zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa dotyczy inwestycji polegającej na zmianie procesu przy
zastosowaniu zaawansowanej technologii, prowadzącej do uzyskania nowych lub zasadniczo
zmienionych produktów z punktu widzenia rynku docelowego dla tego produktu.

28

Klasyfikacja i definicje przytoczone za Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach
PO IG, 2007–2013, wydanego przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe
wytyczne są z reguły zawarte w dokumentacji konkursowej dla konkretnego działania.
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Innowacja marketingowa – oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej
wcześniej nie wykorzystywanej, obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu,
jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Przykładowo zmiany w projekcie produktu
dotyczyć mogą kształtu produktu, uwidocznienia okresu funkcjonowania produktu lub
charakterystyki użytkowników. Innowację stanowią zmiany w opakowaniu produktów
takich jak żywność, napoje i detergenty, gdzie opakowanie jest głównym determinantem sposobu prezentacji produktu. Nowe metody marketingowe pozycjonowania produktu dotyczą przede wszystkim wprowadzenia nowych kanałów zbytu, odnoszących się
do metod sprzedaży towarów i usług klientom. Przykładem innowacji marketingowej
pozycjonowania produktu jest wprowadzenie po raz pierwszy systemu franczyzy, sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży detalicznej czy licencji na sprzedaż. Innowacja może
także dotyczyć nowych sposobów prezentacji produktów, na przykład wprowadzenie
ekspozycji tematycznych uwzględniających nowe spojrzenie na produkt – wyposażone
i umeblowane pokoje w salonie wystawowym. Nowe metody marketingowe promocji
produktu zawierają nowe sposoby promocji towarów i usług. Przykładowo wykorzystanie w inny niż dotychczas sposób mediów i technik pozycjonowania produktu w programach telewizyjnych lub wykorzystanie wizerunku znanych osób do promocji produktów. Innym przykładem jest wypromowanie nowej marki. Innowacją marketingową
może być również wprowadzenie systemu informacji o kliencie na podstawie kart lojalnościowych w celu dostosowania oferowanych produktów do indywidualnych potrzeb
klientów.



Innowacja organizacyjna – oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody
organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych (np. nawiązania współpracy z innymi firmami na zasadzie
sieci innowacyjnych). Intencją wprowadzania innowacji organizacyjnych jest poprawa
wyników przedsiębiorstwa poprzez działania związane z redukcją kosztów administracyjnych lub kosztów transakcyjnych, a także podnoszące zadowolenie z miejsca pracy
i wydajność pracy. Innowacja organizacyjna w praktyce biznesowej dotyczy absorbowania nowych metod organizacyjnych i procedur kierowania pracą. Dotyczy to przykładowo
wprowadzenia w życie nowych praktyk w celu ulepszenia systemu szkoleń, nabywania
umiejętności przez pracowników i dzielenia się wiedzą z firmą. Przykładem jest wprowadzenie praktyk opartych na kodyfikacji wiedzy czyli zakładanie baz danych najlepszych
praktyk, wiedzy, tak aby była ona łatwiej dostępna dla innych pracowników. Innym przykładem jest wprowadzenie praktyk dotyczących rozwoju zatrudnienia oraz ulepszenie
systemu motywacji pracownika, takich jak edukacja i system szkoleń. Innym przykładem
jest wprowadzenie po raz pierwszy systemu zarządzania dla całości produkcji lub systemu zaopatrzenia: zarządzanie łańcuchem dostaw, inżynieria biznesowa, system zarządzania jakością. Innowacja w organizacji miejsca pracy dotyczy wprowadzenia metod
podziału odpowiedzialności i systemu decyzyjnego wśród personelu. Przykładem jest
pierwsze wprowadzenie modelu organizacyjnego zakładającego większą autonomię
w procesie decyzyjnym i zachęcanie pracowników do wniesienia własnego wkładu w postaci nowych pomysłów. Nowe metody organizacyjne zewnętrznych relacji firm dotyczą
wprowadzenia nowych sposobów kreowania relacji z innymi firmami lub organizacjami publicznymi, takich jak stworzenie nowych sposobów współpracy z jednostkami
naukowymi lub organizacjami konsumentów, nowe metody współpracy z dostawcami,
wykonawcami zewnętrznymi lub podwykonawcami. Zmiany w praktykach biznesowych,
organizacji miejsca pracy lub zewnętrznych relacjach oparte na metodach organizacji już
wykorzystanych w firmie nie są innowacją organizacyjną. Nie jest także innowacją określanie strategii zarządzania samej w sobie.
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Pamiętaj, aby:
1. Innowacyjność dotyczyła kluczowych obszarów Twojego projektu. Przykładowo, projekt,
którego wartość wynosi 2 mln PLN nie zostanie oceniony za innowacyjny, jeśli innowacyjnością charakteryzować się będą zakupy na kwotę kilkudziesięciu PLN (natomiast pozostałe
wydatki dotyczyć będą działań, które nie mają charakteru innowacyjnego).
2. Innowacyjność nie może być „kwiatkiem u kożucha” dodanym w celu spełnienia kryteriów
i/lub uzyskania dodatkowych punktów w ocenie merytorycznej. Innowacyjność musi być
źródłem przewagi konkurencyjnej firmy po zakończeniu realizacji projektu.
3. Nawet jeśli instytucja oceniająca projekt nie wymaga formalnego potwierdzenia stopnia
innowacyjności zastosowanych rozwiązań w projekcie, warto postarać się o opinię potwierdzającą deklarowany w projekcie poziom innowacyjności. Warto więc przedstawić nasz projekt jednostce naukowej lub organizacji branżowej w celu uzyskania opinii potwierdzającej
fakt innowacyjności projektu. Często, w trakcie prac nad przygotowaniem takiej opinii,
jednostka naukowa podpowie nam co moglibyśmy zmienić/poprawić w naszym projekcie,
aby zastosowane przez nas rozwiązania były jeszcze bardziej innowacyjne, a jednocześnie
przyczyniające się do powodzenia biznesowego naszego projektu.
4. Innowacyjność musi przekładać się na konkretne korzyści (poprawa wydajności, wzrost
jakości itd.). Korzyści te powinny mieć charakter mierzalny a ich prognozowane wielkości
powinny być ujęte we wskaźnikach rezultatu projektu.

Inne wymagania
Pozostałe kwestie dotyczą obszarów, które już wcześniej zostały omówione w niniejszym
poradniku, jednak warto o nich przypomnieć w kontekście kwalifikowalności całego projektu.
Czy specyfika podejmowanych działań jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z regulacji
w zakresie kwalifikowalności kosztów?
Bardzo często, specyfika działań podlegających wsparciu wynika wprost w zasad kwalifikowalności kosztów. Przykładowo, w niektórych działaniach Regionalnych Programów Operacyjnych
wprowadzono ograniczenia w zakresie udziału kosztów materiałów i usług budowlanych oraz
zakupu środków transportu. Ograniczenie to skutkuje wyłączeniem z dofinansowania projektów
stricte budowlanych, a takie w branży turystycznej mogą występować.


Czy nasz projekt spełnia wymogi określone w kryteriach oceny projektów?
Część kryteriów oceny projektów ma charakter obligatoryjny i weryfikowana jest na zasadzie
„0–1” (nie spełnia – spełnia). Przykładowo, w Działaniu 4.4. PO IG, projekt musi charakteryzować się innowacyjnością krótszą niż 3 lata w skali całego świata, a w ramach Działania 3.2.
PROW dotacja może być przyznana tylko wtedy, kiedy projekt przewiduje utworzenie nowych
miejsc pracy, a jej wielkość wynika z liczby tworzonych miejsc pracy. Dlatego, warto zapoznać
się z kryteriami oceny, aby mieć pewność, że nasz projekt nie zostanie odrzucony z powodu
niespełnienia kryterium o charakterze obligatoryjnym.


4.4. Wskaźniki produktu i rezultatu
Przypomnijmy, zgodnie z tym, co przytoczone zostało już na początku niniejszej publikacji,
w części poświęconej definicjom, że:
Wskaźniki produktu – to wskaźniki, które mierzą zrealizowane zadania w ramach projektu,
np. liczba zakupionych maszyn. Jest to zazwyczaj przedmiot inwestycji (np. wybudowany obiekt
sportowy czy powierzchnia wybudowanego hotelu).
Wskaźniki rezultatu – to wskaźniki, które mierzą bezpośrednie efekty realizowanych zadań.
Efekty te powinny pojawić się natychmiast po zrealizowanym zadaniu. Przykładem wskaźnika
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rezultatu jest liczba osób, korzystających z infrastruktury sportowej będącej produktem projektu
lub liczba osobonoclegów sprzedanych przez wybudowany w ramach projektu hotel.
Tworząc wskaźniki musimy pamiętać, aby zaplanować je na realistycznym poziomie. Z reguły, na etapie tworzenia projektu, jesteśmy skłonni przedstawiać nasze możliwości rozwoju
w jaśniejszych kolorach, co jednocześnie sprawia, że otrzymujemy więcej punktów w ocenie
merytorycznej. Jednakże, jak już otrzymamy wsparcie i przystępujemy do realizacji projektu,
zdajemy sobie sprawę z faktu, że osiągnięcie zaplanowanych rezultatów nie będzie takie proste.
Warto również zwrócić uwagę, czy wskaźnik, który decydujemy się uwzględnić we wniosku
o dofinansowanie, jest podstawą do przyznania punktów na etapie oceny merytorycznej. Jeśli
tak, to wartość tego wskaźnika należy bardzo uważnie przeanalizować, ponieważ jego nieosiągnięcie może skutkować problemami w rozliczeniu projektu.
Z reguły, w ramach danego Działania, istnieją wskaźniki o charakterze obowiązkowym, których
wartości musimy bezwzględnie podać oraz takie, które mają charakter fakultatywny. Najczęściej, istnieje również możliwość dodawania własnych wskaźników, które w sposób najwierniejszy przedstawią efekty naszego projektu.

4.5. Harmonogram wdrażania
Harmonogram wdrażania projektu powinien być realny i logiczny. Etapy, na które podzielony
został projekt, powinny mieć charakter zadań, kończących się konkretnymi efektami, aby była
możliwość obiektywnej weryfikacji stopnia zaawansowania prac w projekcie.
Dotyczy to przede wszystkim projektów, których Beneficjenci planują rozliczać się etapami, to
znaczy wnioskować o płatności pośrednie po zakończeniu kolejnego etapu. Takie podejście do
zarządzania finansami projektu pozwala w miarę bezboleśnie sfinansować projekt, bez konieczności organizacji finansowania dla całości kosztów planowanych w ramach projektu.
Należy bowiem pamiętać, że dotacja ma co do zasady charakter refundacji – wypłacana jest
po przedstawieniu wniosku o płatność zawierającego informacje o poniesionych (zapłaconych)
kosztach.
Warto zwrócić uwagę, na szczegółowe wytyczne w zakresie przygotowywania harmonogramu.
Często, kwestie definicji etapu projektu czy minimalnego/maksymalnego czasu jego trwania
zawarte są w dokumentacji konkursowej. W takim przypadku, należy bezwzględnie przestrzegać
tych wymogów.

4.6. Kosztorys projektu (kwalifikowalność kosztów)
Kwalifikowalność kosztów została określona na podstawie Krajowych wytycznych dotyczących
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie
programowania 2007–2013 (z dnia 22 listopada 2007 r.).

Należy jednak pamiętać, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym może dodatkowo
ustanowić szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków dla projektów współfinansowanych w ramach danego Programu. Zasady ustanowione przez Instytucję Zarządzającą
Programem Operacyjnym mogą być bardziej restrykcyjne niż zasady określone w niniejszym
dokumencie.
Początek okresu kwalifikowania wydatków stanowi 1 stycznia 2007 roku, natomiast zakończenie tego okresu nastąpi w dniu 31 grudnia
2015 roku.
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Podatek VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy,
gdy został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, który nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

Wkład niepieniężny
Wkład niepieniężny polega na wniesieniu nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców),
ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; wartość wkładu niepieniężnego może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz – jeśli zaistnieje taka konieczność
– zweryfikowana.

Dokumentacja projektowa
Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu (biznes planu, oceny oddziaływania na środowisko, map lub szkiców lokalnych
sytuujących projekt, innej niezbędnej dokumentacji technicznej lub finansowej, z wyjątkiem
wypełnienia formularza Wniosku o dofinansowanie projektu).

Środki trwałe
Warunki kwalifikowania wydatków na zakup środków trwałych:
• środek ten będzie włączony w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatek ten
będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
• środek trwały nie był współfinansowanych z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego
przez Beneficjenta.
Wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który nie będzie na stałe zainstalowany
w projekcie – kwalifikuje się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom
amortyzacyjnym w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do realizacji projektu.

Amortyzacja
Warunki kwalifikowania kosztów amortyzacji:
• odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania,
• kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji
danego projektu,
• wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,
• w przypadku środków trwałych, wydatki poniesione na ich zakup nie zostały zgłoszone jako
wydatki kwalifikowalne, ani też zakup środka trwałego nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania
zakupu środka trwałego na potrzeby projektu (dotyczy to sytuacji, w której Beneficjent kupuje środek trwały na potrzeby projektu, ale nie chce bądź nie może zrefundować kosztów
zakupu).
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Grunt oraz nieruchomość zabudowana
Zakup gruntu oraz nieruchomości zabudowanej kwalifikują się do wsparcia ze środków EFRR
przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
• wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kwalifikowalny tylko do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
• cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu/nieruchomości, a jego/jej wartość jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(DzU z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
• nieruchomość jest wykorzystywana tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu,
• nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
• zakup nieruchomości został przewidziany we Wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojącego(ych)
na niej budynku(ów), koszty kwalifikowalne zakupu nieruchomości należy obliczyć jak dla
zakupu gruntu (opisane powyżej). W omawianej sytuacji cena nabycia samego budynku
nie jest kosztem kwalifikowalnym, natomiast koszt jego wyburzenia stanowi koszt kwalifikowalny.

Wartości niematerialne i prawne
Nabywane wartości niematerialne i prawne muszą spełniać łącznie następujące warunki:
• będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,
• będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
• będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
• będą stanowić aktywa Beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat, a w przypadku
mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej 3 lata.

Leasing
Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingobiorcy (korzystającego):
• refundacja kosztów faktycznie poniesionych jest skierowana na rzecz leasingobiorcy, czyli
Beneficjenta,
• kosztem kwalifikowalnym do współfinansowania jest część raty leasingowej związanej ze
spłatą kapitału leasingowanego dobra,
• dowodem faktycznego poniesienia wydatku, w przypadku refundacji na rzecz Beneficjenta,
jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej,
• maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości
dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, że kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa, niż kwota na którą opiewa dowód zakupu wystawiony
leasingodawcy, przez dostawcę współfinansowanego dobra,
• środki w ramach pomocy wspólnotowej na realizację umów leasingu są wypłacane leasingobiorcy zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu.

Koszty ogólne
Koszty ogólne to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych należą m.in. opłaty czynszowe, koszty
administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie.
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Koszty ogólne kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że:
• kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją
danego projektu lub rzeczywistych kosztach projektu tego samego typu,
• koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią.

Opłaty finansowe, doradztwo, inne usługi związane z realizacją projektu
Niżej wymienione kategorie wydatków kwalifikują się do współfinansowania z EFRR:
• opłaty finansowe: wydatki związane z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na
rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym Beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego; opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych),
• wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie
projektu, o ile ich poniesienie wymagane jest przez prawo krajowe lub wspólnotowe,
• wydatki poniesione na doradztwo: prawne, finansowe lub techniczne,
• wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu, o ile ich poniesienie jest uzasadnione charakterem i wielkością projektu,
• wydatki poniesione na usługi w zakresie księgowości zlecone zewnętrznemu wykonawcy,
• opłaty notarialne.
Podwójne finansowanie wydatków (tzn. zrefundowanie całkowite lub
częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych) jest zakazane.
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5. Studia przypadku
W niniejszym rozdziale prezentujemy 8 studiów przypadków projektów przedsiębiorstw turystycznych, w oparciu o wybrane instrumenty wsparcia przedstawione w części 3 niniejszego
przewodnika. W ramach studium przypadku analizujemy, z jakich instrumentów taki projekt
mógłby być sfinansowany oraz dajemy rady, na co należy zwrócić szczególną uwagę w procesie
konstruowania założeń projektowych i przygotowywania dokumentacji niezbędnej do ubiegania
się o wsparcie. W celu rzetelnego sprawdzenia czy projekt może kwalifikować się do wsparcia
zachęcamy do lektury Szczegółowych Opisów Programów Operacyjnych oraz dokumentacji konkursowej, a także do kontaktu z instytucjami odpowiedzialnymi za przyjmowanie i ocenę wniosków o dofinansowanie, których lista znajduje się na końcu niniejszego przewodnika.

5.1. Budowa hotelu z elementami innowacyjnymi
Celem projektu jest rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie hotelu, którego działalność oparta będzie o zaawansowane technologie informatyczne. Równocześnie realizacja projektu będzie wiązać się z zasadniczą zmianą sposobu świadczenia usług.
ZAŁOŻENIA:
Typ Beneficjenta
Miejsce realizacji inwestycji
Liczba miejsc pracy, które powstaną w wyniku
realizacji projektu
Całkowita wartość projektu

średni przedsiębiorca
województwo mazowieckie, powiat szydłowiecki
12 etatów
7 686 000 PLN

Średni przedsiębiorca zamierzający zbudować hotel w województwie mazowieckim może skorzystać z dwóch głównych źródeł finansowania, zależnie od szczegółowych założeń projektu.
Działanie 6.2. RPO WM, preferuje projekty, które przyczynią się do ochrony i waloryzacji dziedzictwa kulturowego. W Działaniu tym priorytetowo są traktowane projekty nakierowane na
aktywizację społeczno-gospodarczą obszaru, na którym projekt jest realizowany, co powinno się
wyrażać w liczbie podmiotów, które powstaną w otoczeniu projektu, jak i wpływie projektu na
wzrost atrakcyjności gminy dla nowych mieszkańców i inwestorów. Priorytetem jest również
projekt partnerski, realizowany przez większą niż 2 liczbę podmiotów, jak i realizacja projektu
na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Działanie 1.5. RPO WM w przypadku opisywanego przez nas przypadku jest Działaniem bardziej
adekwatnym ze względu na założenia projektu, który wdraża innowacyjność, tworzy znaczną
liczbę miejsc pracy, ma wpływ na znaczne zwiększenie rentowności i dochodowości przedsiębiorstwa, a także zakłada wybudowanie obiektu, a nie modernizację zabytku.

Innowacyjność projektu
Działanie 1.5. nakierowane jest na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności na tych
obszarach województwa mazowieckiego, które cechuje relatywnie wysoka stopa bezrobocia.
Istotne są również przedsięwzięcia oparte na rozwiązaniach innowacyjnych, przynajmniej
w skali przedsiębiorstwa. Kwestie związane z innowacyjnością w projektach inwestycyjnych
zostały opisane w części 4 niniejszego Przewodnika „Zasady tworzenia projektu”.
Projekt zakłada wdrożenie innowacji w zakresie internetowego systemu rezerwacji hotelowej, co
będzie stanowiło innowację w zakresie sposobu świadczenia usług.
W dzisiejszych czasach klient usług turystycznych jest zazwyczaj bardzo zabiegany i narzeka na
brak czasu, dlatego system do sprzedaży usług i rezerwacji hotelu przez Internet wydaje się być
idealnym rozwiązaniem. Dzięki wdrożeniu systemu do sprzedaży usług i rezerwacji on-line,
można niewielkim kosztem i w krótkim czasie zbudować silną pozycję w sieci.
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Kryteria oceny projektów
Kryteria formalne oceniane są metodą „0–1”, aby projekt mógł zostać przekazany do dalszej
oceny każde kryterium formalne musi być spełnione.
Na ocenę punktowaną składają się kryteria strategiczne, bieżących potrzeb Zarządu Województwa, merytoryczne horyzontalne, strategiczne oraz merytoryczne. Należy zauważyć, że w szczególności kryteria oceny merytorycznej są w dużym stopniu sparametryzowane, łatwo weryfikowane i ograniczają relatywizm podejścia oceniającego, w związku z czym przygotowując się do
składania projektu warto podliczyć sobie potencjalną liczbę punktów, jaką powinieneś otrzymać.
Szacujemy, że nasz przedsiębiorca, zamierzający otworzyć hotel w powiecie szydłowieckim powinien otrzymać 44 punkty w ocenie merytorycznej, co szczegółowo przedstawia tabela poniżej.
Szacunkowa liczba punktów, którą otrzyma projekt
„Budowa hotelu z elementami innowacyjnymi”

Liczba
punktów

Lokalizacja projektu w powiatach o zwiększonym bezrobociu (w stosunku do średniej
stopy na Mazowszu za rok poprzedzający rok złożenia wniosku): powyżej 150%
Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu: 12 etatów
Procentowy wzrost dochodów firmy po 12 miesiącach od dnia zakończenia realizacji
projektu: powyżej 30% – jest to nowa działalność przedsiębiorcy, z której obecne
nie ma żadnych dochodów
Procentowy wzrost rentowności firmy po 12 miesiącach od dnia zakończenia realizacji
projektu: powyżej 15% – w wyniku realizacji projektu nastąpi uruchomienie działalności przedsiębiorstwa.
Wielkość przedsiębiorstwa: średnie przedsiębiorstwo.
Innowacyjność usług oferowanych dzięki realizacji inwestycji. Usługa jest nowa
w skali: najbliższego otoczenia przedsiębiorcy – co najmniej powiatu.

12
11
8
7
2
4

Razem 44 punkty

Poniższa tabela przedstawia pełne zestawienie wszystkich kryteriów, wg których przebiegają
poszczególne etapy oceny.

Formalne

Kryteria stosowane podczas oceny wniosków
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Wniosek powinien zostać złożony we właściwej instytucji (MJWPU).
Wniosek powinien zostać złożony w terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze wniosków.
Wniosek powinien zostać złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony
w języku polskim.
Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku (w przypadku
Działania 1.5. jest przedsiębiorcą).
Okres realizacji projektu jest zgodny z zasadą n+2 i n+3.
Złożona została wymagana liczba egzemplarzy wniosku (oryginał i kopia).
Wypełniono wszystkie pola we wniosku.
Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne.
Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame.
Wniosek i załączniki są podpisane/parafowane/potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione.
Wniosek został opatrzony pieczęcią Wnioskodawcy.
Wniosek i załączniki są spójne (kompletność załączników zgodnie z listą
określona we wniosku o dofinansowanie projektu oraz z listą załączników
zawartą w dokumentacji konkursowej).
Wniosek jest zgodny z Działaniem 1.5. opisanym w Uszczegółowieniu
RPO WM
Złożona dokumentacja (wniosek wraz załącznikami) jest kompletna.

Maks. liczba
punktów

Nie dotyczy

Merytoryczne

Merytoryczne
horyzontalne

Bieżących
potrzeb

Strategiczne
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Zgodność z kierunkami rozwoju województwa. Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa (maks. 10 punktów):
 zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii (0 lub
2 punkty),
 wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii (0 lub 6 punktów),
 wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych (0 lub
15
2 punkty).
Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym
Planem Zagospodarowania (maks. 5 punktów):
 zgodność ramowa (0 lub 2 punkty),
 wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych (0 lub
3 punkty).
Wpływ projektu na konkurencyjność województwa. Konkurencyjność w układzie:
 ponadlokalnym (0 lub 2 punkty),
6
 regionalnym i krajowym (0 lub 2 punkty),
 europejskim (0 lub 2 punkty).
Stopień innowacyjności. Innowacyjność:
 technologiczna i techniczna (0 lub 3 punkty),
4
 organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt).
Spójność regionu. Spójność w zakresie:
 ekonomicznym (0 lub 1 punkt),
4
 społecznym (0 lub 1 punkt),
 przestrzennym (0 lub2 punkty).
Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu:
 projekty lokalne (0 punktów),
3
 projekty ponad lokalne – powiatowe (1 punkt).
 projekty o zasięgu ponad powiatowym (3 punkty).
Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu:
3
 brak efektu (0 punktów),
 występowanie efektu (3 punkty).
Razem 35 punktów
Kryterium bieżących potrzeb – definiowane przez Zarząd Województwa.

5
Razem 5 punktów

Potrzeba realizacji projektu.
Komplementarność z innymi przedsięwzięciami:
 zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi (5 punktów),
 planowanymi do realizacji (3 punkty).

5
5
Razem 5 punktów

Lokalizacja projektu w powiatach o zwiększonym bezrobociu (w stosunku do
średniej stopy na Mazowszu za rok poprzedzający rok złożenia wniosku):
 powyżej 150% (12 punktów),
 od 121% do 150% (9 punktów),
 od 100% do 120% (6 punktów),
 poniżej 100% (2 punkty).
Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu:
 powyżej 10 miejsc pracy (11 punktów),
 od 6 do 10 miejsc pracy (9 punktów),
 od 3 do 5 miejsc pracy (6 punktów),
 od 1 do 2 miejsc pracy (3 punkty),
 brak zatrudnienia (0 punktów).

12

11
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Procentowy wzrost dochodów firmy po 12 miesiącach od dnia zakończenia
realizacji projektu:
 powyżej 30% (8 punktów),
 powyżej 20% (6 punktów),
 powyżej 10% (4 punkty).
Procentowy wzrost rentowności firmy po 12 miesiącach od dnia zakończenia
realizacji projektu:
 powyżej 15% (7 punktów),
 powyżej 10% (4 punkty),
 powyżej 5% (2 punkty).
Wielkość przedsiębiorstwa:
 mikroprzedsiębiorstwo (6 punktów),
 małe przedsiębiorstwo (4 punkty),
 średnie przedsiębiorstwo (2 punkty),
 duże przedsiębiorstwo (0 punktów).
Innowacyjność produktów/usług/procesów oferowanych dzięki realizacji
inwestycji. Produkt /usługa/ proces jest nowa w skali:
 dalszego otoczenia przedsiębiorcy – co najmniej całego regionu (6 punktów),
 najbliższego otoczenia przedsiębiorcy – co najmniej powiatu (4 punkty),
 przedsiębiorcy (2 punkty).
Razem 50

8

7

6

6

punktów

Weryfikowane na etapie oceny formalnej kryterium „Wniosek jest zgodny z Działaniem
1.5. opisanym w Uszczegółowieniu RPO WM”, oznacza zgodność z:
• celami Działania,
• rodzajami projektów, objętych Działaniem,
• kategoriami interwencji,
• miejscem realizacji projektu (województwo mazowieckie),
• maksymalnym pułapem dofinansowania,
• przepisami w zakresie pomocy publicznej w aspekcie ustalenia poziomu dofinansowania,
• wymogiem dotyczącym zapewnienia minimalnego wkładu własnego,
• wymogiem dotyczącym minimalnej i maksymalnej wartości projektu,
• przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska (należy uzasadnić we wniosku wpływ projektu na politykę ochrony środowiska i zasadę zrównoważonego rozwoju),
• prawodawstwem unijnym w zakresie pomocy publicznej (Wnioskodawca oświadczył we
wniosku stosowanie prawa wspólnotowego dot. pomocy publicznej),
• zamówień publicznych z prawodawstwem unijnym (Wnioskodawca oświadczył we wniosku,
że będzie stosował przepisy dot. zamówień publicznych zgodnie z Dyrektywą 2004/18/EC),
• polityką zatrudnienia.
Ponadto weryfikacja spełnienia kryterium zgodności z Działaniem dotyczy następujących obszarów:
1. Kwalifikowalność wydatków – czy zaplanowane w projekcie wydatki są zgodne z dokumentem „Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007–2013”.
2. Wpływ na obszary Natura 2000, zgodność z Dyrektywami oceny oddziaływania na środowisko, siedliskową i ptasią – czy Wnioskodawca uwzględnił ewentualny wpływ na te obszary
oraz zgodność z Dyrektywami.
3. Wpływ projektu na politykę równych szans – Wnioskodawca powinien uzasadnić wpływ
projektu.
4. Oszczędność energii – czy Wnioskodawca zamierza podjąć kroki/działania, zapewniające
oszczędność energii w projektach związanych z infrastrukturą.
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5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego – działania realizowane w ramach projektu powinny być realizowane zgodnie ze wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wydatki kwalifikowane
W projekcie mogą występować dwa główne rodzaje kosztów, które musi ponieść Beneficjent,
aby osiągnąć założone w projekcie cele, co przedstawione jest na poniższym Schemacie.
Schemat 5 Rodzaje kosztów w projekcie

Aby wydatki, znajdujące się w niżej przedstawionym katalogu wydatków kwalifikowalnych mogły zostać zrefundowane, po pierwsze musi zostać podpisana Umowa o dofinansowanie projektu. Każdy poniesiony wydatek musi spełniać poniższe wymogi:
• poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków,
• należycie udokumentowany,
• zgodny z postanowieniami RPO WM,
• niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
• został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania za
łożonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku,
• został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu,
• jest zgodny ze szczegółowymi wymogami określonymi w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007–201329.
Nie wszystkie wydatki, które musi ponieść Beneficjent są kwalifikowane, czyli podlegają refundacji. W ramach RPO Województwa Mazowieckiego kosztami niekwalifikowanymi są:
a) cross-financing,
b) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe,
c) zakup środków transportu w przypadku Beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu30,
d) wydatki związane z umową leasingu, w tym w szczególności: podatek, marża finansującego,
odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe,
e) kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem
wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ RPO
WM) oraz z realizacją ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd,
f) odsetki od zadłużenia, koszty kredytu,
29
30

Dokument do pobrania ze strony internetowej http://rpo.mazowia.eu z zakładki Vademecum dla Beneficjentów.
W przypadku Działań objętych regionalną pomocą inwestycyjną.
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g) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków
krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez Beneficjenta,
h) podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. Ustawę
o VAT,
i) wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczający 10% wartości całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu,
j) wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu.
Wydatki kwalifikowane w ramach Działania stanowią koszty niezbędne do realizacji celów projektu, do których należą:
1. Prace przygotowawcze, w tym:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany,
projekt wykonawczy, itp., raport oddziaływania na środowisko,
b) zakup nieruchomości niezabudowanej nierozerwalnie związanej z realizacją projektu
(maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu),
c) zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu.
2. Prace inwestycyjne, w tym:
a) prace budowlano-montażowe, instalacyjne, rozbiórkowe, wykończeniowe,
b) dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu,
c) przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
d) nadzór inwestorski lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,
e) zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
f) pokrycie kosztów zakupu lub używania środków trwałych wraz z montażem i pierwszym
uruchomieniem, o ile jest on wymagany przez firmę serwisową lub dla zachowania gwarancji bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
g) zakup nowych środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
h) zakup używanych środków trwałych pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przewyższa
wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka
trwałego,
i) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia
objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,
j) nabycie na warunkach rynkowych wartości niematerialnych i prawnych, w formie
patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej pod warunkiem, że:
 będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac,
 będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
k) zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii, pozyskiwania zewnętrznego finansowania,
l) koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.

Metodologia wyliczenia dofinansowania
Projekt budowy hotelu z elementami innowacyjnymi stanowi nową inwestycję w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącego udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. W projekcie będącym przedmiotem niniejszego studium przypadku występują następujące kategorie wydatków:
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Kwalifikowane
Rodzaj wydatków kwalifikowanych
Zakup prac i materiałów związanych z budową hotelu.
Zakup nowych środków trwałych, stanowiących wyposażenie obiektu.
Zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania do zarządzania
hotelem).
Zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem systemu zarządzania.

Wartość netto
(w PLN)
5 000 000
1 000 000
200 000
100 000
6 300 000

Niekwalifikowane
Rodzaj wydatków niekwalifikowanych
Wartość podatku VAT (22%) zakup prac i materiałów związanych z budową
hotelu.
Wartość podatku VAT (22%) zakup nowych środków trwałych, stanowiących
wyposażenie obiektu.
Wartość podatku VAT (22%) zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania do zarządzania hotelem).
Wartość podatku VAT (22%) zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem
systemu zarządzania.

Wartość netto
(w PLN)
1 100 000
220 000
44 000
22 000
1 386 000

W tym przykładzie, w celu uproszczenia posługujemy się kategoriami
wydatków. Konstruując budżet projektu, pamiętaj, aby szczegółowo
rozpisać wydatki, np. zakup urządzenia X, zakup urządzenia Y itd.
Podobnie należy postąpić w przypadku kosztów niekwalifikowanych
w postaci podatku VAT – powinien on zostać rozpisany dla każdego
kosztu kwalifikowanego osobno, wraz z podaniem stawki, np. wartość
podatku VAT (22%) – zakup urządzenia X.

Intensywność pomocy publicznej została udzielona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r., zmienionego
Rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r., zmienionego
Rozporządzeniem z dnia 12 grudnia 2008 w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze
dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych
programów operacyjnych.

Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych
Podstawowy poziom dofinansowania inwestycji w województwie mazowieckim31 (z wyłączeniem
m.st. Warszawy): 40%.
Zwiększenie intensywności pomocy z tytułu wielkości przedsiębiorstwa (średni przedsiębiorca):
dodatkowe 10%.
Łączna wartość dofinansowania wydatków inwestycyjnych w naszym projekcie wynosi:
50% kosztów kwalifikowalnych.

31

Do dnia 31 grudnia 2010 r.
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Dofinansowanie usług doradczych
Poziom dofinansowania na zakup usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
Stąd:
 łączna wartość pomocy publicznej na inwestycje wynosi: 6,2 mln PLN * 50% = 3,1 mln PLN,
 łączna wartość pomocy publicznej na usługi doradczej wynosi: 100 tys. PLN * 50% =
50 tys. PLN.
Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy wynosi: 3,15 mln PLN.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
1. Biznes plan.
2. Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko.
3. Wyciąg z dokumentacji technicznej, mapy, szkice lokalizacyjne.
4. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
5. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny i środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu, np. promesa kredytu, leasingu.
6. Dokument potwierdzający formę prawną Beneficjenta.
7. Dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania Wnioskodawcy – jeżeli osoba
uprawniona nie może podpisać wniosku o dofinansowanie.
8. Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością.
9. Dokumenty niezbędne do oceny finansowej kondycji Wnioskodawcy/Beneficjenta: bilans
i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
10. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu określone
w regulaminie konkursu.
11. Inne dokumenty istotne z punktu widzenia Beneficjenta.
12. Informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de mi-

nimis.

13. Kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis wraz tabelą wypełnioną na podstawie
otrzymanych przez Beneficjenta zaświadczeń z ostatnich 3 lat.
14. Oświadczenie, że Beneficjent nie otrzymał wcześniej pomocy publicznej/de minimis w ramach planowanego przedsięwzięcia.
15. Oświadczenie dotyczące wkładu własnego.
16. Oświadczenie/dokument o niepozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy
(obroty, straty, nie zaleganie w składkach i podatkach).
17. Oświadczenie o wskaźnikach zatrudnienia (z średniorocznym zatrudnieniem, liczbą zatrudnionych na dzień złożenia wniosku).

5.2. Rozbudowa Centrum Kongresowo-Hotelowego o Centrum Rekreacji
i Aquapark

Nadbużańskie Centrum Kongresowo-Hotelowe obejmuje pięciogwiazdkowy hotel wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ośrodka o Centrum Rekreacji
i Aquapark. W wyniku realizacji projektu, ośrodek będzie obiektem wielofunkcyjnym. Centrum
będzie spełniało następujące funkcje: sportowo-rekreacyjną, targowo-wystawienniczą, turystyczno-wypoczynkową, konferencyjno-szkoleniową. Hotel będzie składać się z następujących
części: wejściowej, pobytowej, wielofunkcyjnej, gastronomicznej, aquaparkowej, rekreacyjnej
i administracyjno-technicznej.
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ZAŁOŻENIA:
Typ Beneficjenta
Miejsce realizacji inwestycji

duży przedsiębiorca
województwo lubelskie

Centrum Rekreacji obejmować będzie dwa korty tenisowe, boisko do piłki nożnej i siatkowej,
trasy rowerowe oraz plac zabaw dla dzieci. Poza tym Goście będą mieli do dyspozycji kręgielnię, salę bilardową, fitness, siłownię i squash. Aquapark (park wodny) składać się będzie z czterech basenów, jacuzzi, skalistej groty, w której można odpocząć na kamiennych szezlongach.
Dla dzieci przygotowany będzie brodzik z parasolem wodnym, wyspa z rwącą rzeką i wodospadem. Atrakcją będzie dziewięćdziesięciometrowa zjeżdżalnia wodna z multimedialnymi efektami
łudząco naśladującymi odgłosy dzikiej przyrody. Do dyspozycji Goście będą mieli również solarium, saunę suchą i łaźnię parową.
Nowoczesny ośrodek pobytów biznesowych, sportowych i wypoczynkowych poprawi konkurencyjność obszaru południowo-wschodniej Polski (w szczególności województwa podkarpackiego,
świętokrzyskiego i lubelskiego). Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dynamiki rozwoju
gospodarczego opartego na turystyce.
Dotację na budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej, stanowiącej atrakcję dla
turystów, w tym na budowę centrum rekreacji i aquaparku, możesz otrzymać w województwie
lubelskim ze środków Działania 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Duże przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dofinansowania, ale pod dwoma warunkami.
Po pierwsze, wartość ich projektu będzie niższa niż 8 mln PLN, a po drugie muszą wykazać
wyraźne korzyści, jakie realizacja ich projektu przyniesie regionowi. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 10% środków przeznaczonych na wsparcie bezpośrednie
przedsiębiorstw.
W przypadku dużych przedsiębiorstw wspierane będą projekty o całkowitej wartość nie przekraczającej 8 mln PLN oraz przynoszące
regionowi wyraźne korzyści.
Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, dla dużych przedsiębiorstw
wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Działanie 1.5. RPO WL w całości objęte jest pomocą publiczną. Więcej informacji na temat zasad udzielania pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych znajdziesz
w punkcie 3.1.1. niniejszego podręcznika.

97

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

Procedura aplikowania
Schemat 6 Procedura aplikowania

Za przeprowadzenie procesu wyboru projektów w ramach Działania 1.5. jest odpowiedzialna
Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Wdrażająca, której funkcję pełni Lubelska Agencja
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Procedurę wyboru projektów do dofinansowania
w trybie konkursowym w ramach Działania 1.5. prowadzi Oddział Oceny Projektów w Lubelskiej
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
Przed przeprowadzeniem konkursu IPII przeprowadza nabór Planów Projektów, który ma
charakter otwarty i nie jest obowiązkowy. Plany Projektów są oceniane na bieżąco przez OOP
LAWP, na podstawie kryteriów opisanych poniżej. Celem oceny Planów Projektów jest sprawdzenie, czy przedsięwzięcie opisane w Planie Projektu kwalifikuje się do uzyskania pomocy
w ramach RPO, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu
w trybie konkursowym. Po dokonaniu oceny OOP LAWP informuje Wnioskodawców o jej wynikach. Pisemna informacja w sprawie oceny PP wysłana do potencjalnego Beneficjenta nie jest
podstawą do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy. Termin otrzymania pisemnej pozytywnej
oceny Planu Projektu, może stanowić datę rozpoczęcia kwalifikowania wydatków, w przypadku
wyboru projektu do dofinansowania w trybie konkursowym. Pozytywna decyzja o wynikach
oceny Planu Projektu jest wiążąca dla dwóch kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie
projektu w ramach Działania RPO, do którego wniosek został złożony. Negatywna decyzja
zawiera informację o niekwalifikowanych wydatkach lub Beneficjencie.
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5. przeprowadzany jest zgodnie
z zasadami konkursu zamkniętego (konkurs zamknięty posiada określoną datę rozpoczęcia oraz
datę zakończenia naboru wniosków). OOP LAWP zamieszcza ogłoszenie o konkursie na swojej
stronie internetowej jak również w mediach o zasięgu regionalnym. Po ogłoszeniu konkursu
OOP LAWP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu.
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Po zakończeniu naboru wniosków OOP LAWP przystępuje do oceny. Ocena wniosków obejmuje
ocenę formalną i merytoryczną. Kryteria wyboru finansowanych operacji zostały przedstawione
poniżej. Po dokonaniu oceny formalnej OOP LAWP podejmuje decyzję o przekazaniu wniosku
o dofinansowanie projektu do dalszej oceny, odrzuceniu wniosku lub skierowaniu wniosku do
uzupełnienia lub poprawy stwierdzonych w nim braków i/lub błędów. Wnioski poprawne pod
względem formalnym są następnie poddawane ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej
wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP). Maksymalna liczba punktów wynosi
100. Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje ocenę pozytywną pod warunkiem uzyskania
przynajmniej 51 punktów. Po ocenie merytorycznej OOP LAWP sporządza listę rankingową projektów, która jest zatwierdzana przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
Po zatwierdzeniu projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubelskiego
OOP LAWP wysyła do Beneficjentów pisma informujące o przyjęciu wniosku do dofinansowania.
IPII podpisuje umowy o dofinansowanie realizacji projektu z Beneficjentami, których projekty
zostały wyłonione do dofinansowania. Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do
dofinansowania na dowolnym etapie oceny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji
o wynikach rozpatrzenia jego wniosku może złożyć pisemny protest. Protest rozpatrywany jest
przez właściwego miejscowo wojewodę w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania.
Szczegółowe procedury naboru i oceny wniosków aplikacyjnych zostały opisane w Instrukcji
Wykonawczej IPII.

Kryteria formalne
Kryteria formalne – (punktacja „0–1”):
Wnioskodawcą jest mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo.
Projekt musi być zgodny z celami Działania.
Projekt występuje na liście projektów możliwych do realizowania w ramach Działania.
Projekt musi być realizowany na terenie Województwa Lubelskiego.
Planowana całkowita wartość projektu powinna zawierać się w przedziale kwotowym przewidzianym w Działaniu (kryterium minimalnej i maksymalnej wartości
projektu).
Planowana wnioskowana kwota wsparcia powinna zawierać się w przedziale kwotowym przewidzianym w Działaniu (kryterium minimalnej i maksymalnej wartości
dotacji).
Kryteria
Projekt musi spełniać kryteria określone w odpowiednich rozporządzeniach w spraformalne
wie udzielania pomocy publicznej.
dopuszczające
Planowane przez Wnioskodawcę w ramach projektu wydatki muszą być zgodne
z listą wydatków opisaną w Podręczniku kwalifikowalności RPO.
Wnioskodawca musi być uprawniony do składania wniosku (nie został wykluczony
w trybie art. 211 ustawy o finansach publicznych).
Projekt należy złożyć w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i we właściwej Instytucji.
Projekt należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Projekt nie może mieć negatywnego oddziaływania na polityki horyzontalne Wspólnoty, w tym w szczególności na polityki w zakresie: konkurencji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz społeczeństwa informacyjnego.
Projekt musi być realizowany w terminie określonym w RPO.
Wnioski wraz z załącznikami muszą być złożone w terminie oraz:
•
zostały sporządzone na formularzach udostępnionych przez Lubelską Agencję
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
Kryteria
•
zawierają poprawne wyliczenia arytmetyczne,
formalne
•
zawierają wszystkie strony,
poprawności
•
zostały sporządzone w formie druku (nie odręcznie) w języku polskim (dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
•
wszystkie wymagane rubryki wniosków i załączników są wypełnione,
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•

wnioski są parafowane na każdej stronie i czytelnie podpisane przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzone pieczęcią
Wnioskodawcy,
•
kopie dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy i opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy,
•
wnioski są przedłożone w 1 egzemplarzu,
•
formularz wniosku o dofinansowanie jest przedłożony w wersji elektronicznej
(wersja elektroniczna oraz papierowa są tożsame),
•
wnioski wraz z załącznikami są trwale spięte.
Wnioski zawierają wszystkie wymagane załączniki.

Kryteria merytoryczne
Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna:
Projekt powinien być scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach
w sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę.
Projekt musi dotyczyć realizacji nowej inwestycji.
Projekt powinien być wykonalny pod względem organizacyjnym i technicznym, tzn. ubiegający się o dofinansowanie posiada wystarczające zasoby techniczne, wiedzę oraz niezbędne decyzje administracyjne, umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym
harmonogramem.
Koszty kwalifikowane należy uzasadnić ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów.
Projekt musi być wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa rodzaje nakładów do
poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania.
Wnioskodawca powinien posiadać wystarczające środki finansowe.

Kryteria merytoryczne ocena strategiczna:

Trwałość projektu
w czasie

Potencjał
Wnioskodawcy

Zakres korzyści
osiągnięty w wyniku
realizacji projektu

Komplementarność
projektu z innymi
działaniami z zakresu
turystyki
Zarządzanie jakością
Wkład własny
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Wpływ projektu na rozwój sektora turystyki i rekreacji w woj.
lubelskim.
Realność osiągnięcia wskaźników rezultatu.
Wskaźnik zadłużenia ogółem.
Realność osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych.
Doświadczenie lub wykształcenie specjalistyczne kadry związane
z realizacją projektu oraz znajomość branży i potrzeb klientów.
Doświadczenie w realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie.
Udział w klastrach i stowarzyszeniach branżowych.
Wprowadzenie do oferty nowych produktów/usług turystycznych.
Zróżnicowanie produktów turystycznych na danym obszarze.
Zmniejszenie sezonowości działalności gospodarczej poprzez
realizację inwestycji.
Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku regionalnym bądź krajowym.
Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt jest komplementarny w stosunku do pozostałej oferty
turystyczno-rekreacyjnej na danym obszarze.

Posiadane certyfikaty jakości.
Udział wnioskowanej pomocy maksymalnie dopuszczalnej
(0,4 pkt. za każdy 1% zmniejszenia wartości dotacji – maks.
8 pkt.).

Tak / Nie

Maks.
liczba
punktów
5
3
6
6
5
3
4
5
5
5
5
3
5
4
8
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Wzrost zatrudnienia
netto
Realizacja polityk
horyzontalnych UE
Zgodność projektu
z dok. strategicznymi
Doświadczenie w
realizacji projektów
z udziałem funduszy
pomocowych

od 1 do 30% (2 punkty).
od 31 do 70% (4 punkty).
od 71 do 90% (6 punktów).
powyżej 91% (8 punktów).
Pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.
Wpływ projektu na wyrównanie szans.
Wpływ projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Zgodność projektu z regionalnymi dokumentami strategicznymi
z zakresu turystyki i rekreacji.
Uczestnictwo w programach i projektach pomocowych.

8
4
1
1
10

4
Razem 100 punktów

W ramach Działania 1.5. preferowane są projekty zlokalizowane na
obszarach atrakcyjnych turystycznie wynikających z dokumentów
strategicznych województwa lubelskiego. Do obszarów tych zakwalifikowano: rejon Kazimierza Dolnego – Nałęczowa i Puław, Pojezierze
Łęczyńsko-Włodawskie, rejon Polesia z Poleskim Parkiem Narodowym,
Roztocze oraz rozległe kompleksy lasów Puszczy Solskiej i Lasy
Janowskie. W naturalny sposób predysponowane do wykorzystania
turystycznego są istniejące parki krajobrazowe i obszary chronionego
krajobrazu, w tym chronione doliny rzek Wisły i Bugu.
Na obszarze województwa znajdują się również miejscowości turystyczne o znaczeniu międzynarodowym lub pierwszorzędnym w kraju,
do których zaliczono: Lublin, Zamość, Kazimierz Dolny, Nałęczów,
Puławy, Kozłówka, Janów Podlaski.

Koszty kwalifikowane
1. Prace przygotowawcze: opracowanie Biznes Planu, dokumentacji technicznej (np. dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentów dotyczących
uruchomienia lub przebudowania linii produkcyjnej), raportu oddziaływania na środowisko –
maksymalny poziom dofinansowania taki jak dla pozostałych kosztów (nie więcej niż 70%).
2. Zakup prawa własności nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zakup gruntu, którego wartość przekracza 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie powoduje
odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Nadwyżka powyżej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowi wydatek niekwalifikowalny.
3. Zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej do wysokości 50% całkowitej wartości
projektu. Zakup nieruchomości zabudowanej, której wartość przekracza 50% całkowitej
wartości projektu nie powoduje odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Nadwyżka powyżej
50% całkowitej wartości projektu stanowi wydatek niekwalifikowany. W przypadku zakupu
nieruchomości z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków/budowli, za wydatek
kwalifikowany będzie można uznać jedynie wydatek odpowiadający wartości gruntu zgodnie
z punktem 2 oraz wydatek związany z wyburzeniem niepotrzebnego budynku/budowli. Wydatki odpowiadające wartości budynku/budowli, które ulegną wyburzeniu nie będą uznane
za wydatek kwalifikowany. Jeżeli tylko część nabywanej nieruchomości zabudowanej jest
niezbędna do realizacji celów projektu, to za wydatek kwalifikowany może być uznana
odpowiednia część ceny nabycia nieruchomości. Zakup lokalu użytkowego może stanowić
wydatek kwalifikowany.
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4. Materiały i roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: przygotowanie terenu pod budowę, prace rozbiórkowe, prace geodezyjne, prace ziemne, prace
budowlano-montażowe, prace budowlane, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe. Należy pamiętać, że projekt, w którym materiały i roboty budowlane będą stanowiły całość
przedsięwzięcia nie jest przedsięwzięciem innowacyjnym.
5. Prace konserwatorskie i restauratorskie w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Koszt Inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru jest w całości wydatkiem
kwalifikowanym. Inspektor nadzoru powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie,
niezbędne do wykonywania zadań Inspektora nadzoru.
7. Zakup (cena zakupu) nowego środka trwałego liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne
zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu
powinien pozostać własnością Beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony
środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy.
8. Zakup środka transportu.
9. Raty spłat wartości początkowej nieruchomości zabudowanej, środka trwałego i środka
transportu przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do
dnia zakończenia realizacji projektu.
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej.
11. Wydatki na działania służące promocji projektu.
Podsumowując: w województwie lubelskim preferowane są projekty zlokalizowane na obszarach, które są atrakcyjne turystycznie i istotnie przyczynią się do poprawy konkurencyjności
Twojej firmy. Poza tym większą szansę na otrzymanie dotacji mają projekty, które pozwolą na
utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy.

5.3. Modernizacja i adaptacja zabytkowej nieruchomości na cele turystyczne
w powiecie X
Jeśli planujesz realizację projektu obejmującego przystosowanie obiektów zabytkowych do
celów turystycznych zapoznaj się z Uszczegółowieniem RPO dla województwa, w którym zamierzasz zlokalizować inwestycję32.
W tym miejscu przedstawimy zasady udzielania wsparcia na projekty obejmujące modernizację
i adaptację zabytkowej nieruchomości na cele turystyczne w powiecie brzeskim (województwo
małopolskie), na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa.
Mikroprzedsiębiorca z Małopolski jest właścicielem zabytkowego dworku wraz z przynależącymi do niego zabudowaniami gospodarczymi. Nieruchomość pochodzi z końca XIX wieku i od
kilkudziesięciu lat nie była użytkowana. Przedsiębiorca postanawia zmodernizować obiekt
spichlerza i zaadaptować na bazę szkoleniowo-noclegową. W efekcie realizacji projektu powstanie 60 miejsc noclegowych, dwie sale szkoleniowe, z możliwością połączenia ich w salę konferencyjną oraz restauracja. Uruchomienie działalności obiektu hotelowego wiązać się będzie
z powstaniem 6 trwałych miejsc pracy. Do momentu wypłaty dofinansowania inwestycja
finansowana będzie kredytem, którego promesę przedsiębiorca załączył do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
32

Dokumenty związane z RPO dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.
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ZAŁOŻENIA:
Typ Beneficjenta
Miejsce realizacji inwestycji
Liczba utworzonych miejsc pracy
Wartość projektu

mikroprzedsiębiorca
powiat brzeski, województwo małopolskie
6
4 880 000 PLN

Zgodnie z przyjętymi założeniami, najbardziej odpowiednim Działaniem dla naszego mikroprzedsiębiorcy jest Działanie 3.1., a dokładnie Schemat D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych. Za realizację tego
Działania odpowiada Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego. Ze środków Działania mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, ale również małe i średnie firmy prowadzące działalność w sektorze turystyki. Działanie 3.1. umożliwia Ci uzyskanie dotacji na przystosowanie zabytkowych budynków do funkcji
hotelarskich. Dodatkowe punkty otrzymają głównie projekty związane z rozwojem bazy noclegowej i infrastruktury turystycznej wokół obiektu.
Obiekt zabytkowy to nieruchomość, jej części lub zespoły, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, mające nie mniej
niż 50 lat, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Dotyczy
to także obiektów zabytkowych, stanowiących historyczny zespół budowlany, tj. powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną
ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały,
funkcję, czas powstania – nie mniej niż 50 lat – lub związek z wydarzeniami historycznymi.

Metodologia wyliczenia dofinansowania projektu
Maksymalne dofinansowanie wyniesie 40% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw.
Jeśli projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości nie przekracza
75% dla województwa małopolskiego, to wsparcie zostanie podniesione o 5 punktów procentowych. Zwróćmy jeszcze uwagę na kwotę wsparcia projektu, otóż nie może ona być niższa niż
500 tys. PLN i nie może być wyższa niż 2 mln PLN.
Załóżmy, że nasz przedsiębiorca ponosi koszty robót, materiałów budowlanych oraz zakupu
wyposażenia. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4 mln PLN, natomiast koszt niekwalifikowany stanowi wartość podatku VAT, którego stawka dla wszystkich kategorii wydatków
wynosi w tym przypadku 22% (880 tys. PLN). Mikroprzedsiębiorca powinien wnieść wkład własny w wysokości 3,08 mln PLN.
W związku z powyższym poziom wsparcia inwestycji naszego przedsiębiorcy będzie wynosił
45%, natomiast kwota, jaką otrzyma to 1,8 mln PLN dofinansowania na realizację celów postawionych w projekcie.

Wydatki kwalifikowane
1. Wydatki związane z przygotowaniem projektu.
2. Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu: zakup nieruchomości; zakup środków trwałych; zakup wartości niematerialnych i prawnych; leasing oraz inne techniki
finansowania nieruchomości, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
instalacja środków trwałych; amortyzacja; roboty budowlane; instrumenty finansowe;
wkład niepieniężny; wydatki na mieszkalnictwo; podatek VAT oraz inne obciążenia publicznoprawne.
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3. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą: koszty osobowe, zarządzanie
projektem, ekspertyzy/audyt, nadzór i zastępstwo inwestycyjne, usługi finansowe i zabezpieczenia, wydatki na promocję projektu.
Do dofinansowania kwalifikują się również wydatki na inwestycje z zakresu gastronomii realizowane w obiekcie turystycznym i będące jego
częścią lub będące częścią szerszego projektu z zakresu turystyki.

Wydatki niekwalifikowane
1. Koszty bieżące jednostki – np. koszty utrzymywania i administracji strony internetowej,
koszty zatrudnienia pracowników etc.
2. Wydatki na inwestycje w bazę noclegową realizowane na terenie miasta Krakowa.
3. Wydatki na inwestycje w bazę noclegową o charakterze agroturystycznym i w gospodarstwach prowadzonych przez rolników.
Schemat 7 Podstawowe etapy oceny w ramach trybu konkursowego ze wstępną kwalifikacją projektów

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów – preselekcji
Preselekcja
Ocena formalna
Ocena wskaźnikowa
Kryteria oceny logicznej
Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu

Maks. liczba punktów
Ocena formalna dokonywana jest w systemie
logicznym (tak/nie)
32
6
11

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności karty projektu oraz załączników
wymaganych w ramach danego konkursu, w szczególności oceniane będą: warunki wstępne,
kwalifikowalność Beneficjenta, kwalifikowalność projektu, kompletność karty projektu, kompletność załączników, montaż finansowy (w tym: wkład własny Beneficjenta ustalony na poziomie
nie mniejszym, niż określony w Uszczegółowieniu MRPO dla danego Działania/Schematu jako
„minimalny wkład własny Beneficjenta"), poprawność przyjętych wskaźników, spójność zapisów
w dokumentach.
Podczas oceny wskaźnikowej, weryfikacji podlegać będzie komplementarność i kompleksowość
projektu oraz jego lokalizacja. Kryterium komplementarności służy ocenie projektu pod kątem
zintegrowania go z szerszymi działaniami podejmowanymi w regionie (gminie, powiecie, województwie). Ocenie podlegać będzie komplementarność w stosunku do celów strategii rozwoju
na poziomie gminy, województwa i kraju, a także komplementarność z innymi projektami infrastrukturalnymi, w szczególności turystycznymi, realizowanymi przez Wnioskodawcę lub inne
podmioty, jeśli są one spójne z przedmiotowym projektem.
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Kryterium kompleksowości pozwala natomiast ocenić produkt końcowy projektu. Na ocenę tę
składają się przede wszystkim następujące elementy (za każdy element można uzyskać po
1 punkcie, punkty podlegają sumowaniu):
• ocena rodzaju i kategorii obiektu noclegowego w odniesieniu do potrzeb turystycznych,
• ocena lokalizacji obiektu w powiązaniu z dostępnością komunikacyjną i walorami turystycznymi na danym obszarze,
• ocena zróżnicowania (wachlarza) oferty obiektu (usług świadczonych przez bazę noclegową),
• ocena adekwatności oferty obiektu w stosunku do docelowych grup odbiorców.
W przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest w obiekcie zabytkowym, położonym na terenie
gminy uzdrowiskowej, to Wnioskodawca zyska 4 punkty. Jeśli projekt znajduje się na terenie
gminy uzdrowiskowej lub w obiekcie zabytkowym, to otrzyma 3 punkty. Dzięki lokalizacji projektu na terenie gminy wiejskiej można uzyskać 2 punkty, a w przypadku pozostałych lokalizacji
– 1 punkt.
W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna spójność i logika projektu, w tym ocena
spójności pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je rozwiązać oraz
produktami będącymi wynikiem realizacji projektu. Każde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 2 punktów.
Ostatnimi z kryteriów preselekcji są kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu. W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada pozwolenie na budowę (lub dokument
równoważny), czy posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany
status prawny gruntu czy też dokumentacja pozostaje w trakcie opracowywania. W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” badany będzie stopień przygotowania programu
funkcjonalno-użytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego gruntu. W przypadku
projektów nie wymagających pozwolenia na budowę badane będą inne elementy świadczące
o przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie parametrów zakupywanego sprzętu,
szczegółowe określenie kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. Najwyżej oceniane będą projekty
najlepiej przygotowane do realizacji.
Schemat 8 Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów – preselekcji

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji
Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych
w dokumentacji konkursowej. Ocenie podlegać będą:
• warunki wstępne,
• zgodność z danymi zawartymi w karcie projektu,
• kompletność i poprawność wniosku,
• poprawność przyjętych wskaźników,
• montaż finansowy, w tym: wkład własny Beneficjenta ustalony na poziomie nie mniejszym,
niż określony w Uszczegółowieniu MRPO dla danego Działania/Schematu jako „minimalny
wkład własny Beneficjenta",
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•
•
•

spójność zapisów w dokumentach,
kompletność załączników,
dodatkowe załączniki wymagane dla projektu (jeśli dotyczą):
o decyzja o wpisie do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający ochronę
danego obiektu lub obszaru,
o pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac w obiektach
wpisanych do rejestru zabytków,
o w przypadku obiektów historycznych, które nie zostały wpisane do rejestru
zabytków Beneficjent powinien przedstawić zalecenia konserwatorskie określające
zakres i sposób prowadzenia prac.

Kryteria oceny merytorycznej
Ocena merytoryczna
Ocena
techniczna
Właściwa
ocena
merytoryczna
Ocena
strategiczna

Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu.
Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych
w projekcie oraz wysokość kosztów adekwatna do przyjętych
rozwiązań.
Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój regionu.
Trwałość projektu.
Wpływ na polityki horyzontalne.
Działalność marketingowa związana z realizacją projektu.
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju
Województwa Małopolskiego 2007–2013.

Maks. liczba
punktów
Ocena dokonywana
jest w systemie
logicznym (tak/nie)
20
4
4
16
0–20% oceny
merytorycznej

Ocena techniczna polega na ustaleniu czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania
inwestycji (weryfikowany będzie poziom wskaźników rentowności inwestycji), na określeniu
właściwego wkładu z funduszy (sprawdzeniu podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika
luki finansowej) oraz na weryfikacji trwałości finansowej projektu (sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji). Poza tym
w ramach oceny technicznej badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z obowiązującymi standardami, czy proponowany przez Wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji
jest rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane
w odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. czy jest możliwa realizacja projektu
w zakładanym budżecie i harmonogramie.
Podczas właściwej oceny merytorycznej, ocenie podlegać będzie zasadność realizacji projektu
w kontekście generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla
rozwoju województwa. Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: tworzenie
nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu, co jest podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno-społecznym rozwoju regionu oraz ocena bilansu zysków i strat społecznych,
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu.
Badana będzie również trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu, jak również trwałość finansowa i instytucjonalna (zdolność
do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych
z operacyjną fazą projektu). Badany będzie również planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu – subkryterium to bada zarówno przeszłe doświadczenia jak
i dotychczasową aktywność Beneficjenta oraz przyszłościowe plany w zakresie wykorzystania
produktów projektu.
Weryfikacji podlegać będzie również wpływ projektu na polityki horyzontalne. Kryterium to
składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: polityka równości szans (wpływ projektu na
politykę równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i niepełno-
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sprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) oraz zrównoważony rozwój
i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie
w ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). W przypadku nie uzyskania przez projekt punktów przy ocenie opisanych powyżej kryteriów Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w danym zakresie,
a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.
Ocenie podlegać będzie działalność marketingowa związana z realizacją projektu. W ramach
tego kryterium badane będą następujące aspekty projektu: zagrożenia związane z realizacją
projektu w odniesieniu do konkurencji na rynku turystycznym; zróżnicowanie form turystycznych w ramach projektu z punktu widzenia zaspokajania różnorodnych potrzeb konsumenta;
zastosowane środki promocji w stosunku do grup odbiorców; rozbudowanie i zróżnicowanie
sieci powiązań związanych z realizacją projektu.
Ostatnim etapem oceny merytorycznej jest ocena strategiczna. Preferowane będą projekty,
które w jak największym stopniu wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego
2007–2013. Maksymalnie można uzyskać 20% sumy punktów, możliwej do zdobycia podczas
oceny merytorycznej.

Wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy dofinansowania
projektu
Zarząd Województwa Małopolskiego dokonuje wyboru do dofinansowania projektów z danego
konkursu. Wybierane są projekty, które uzyskały najwyższą ocenę (te, które w najwyższym
stopniu spełniają cele danego Działania/Schematu). Decyzja o wyborze dokonywana jest
w formie uchwały zawierającej listę projektów wybranych do dofinansowania oraz opcjonalnie
listę rezerwową. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy dofinansowania projektu w ramach
programu.

5.4. Budowa nowoczesnego SPA – kliniki zdrowia i urody
ZAŁOŻENIA:
Typ Beneficjenta
Miejsce realizacji inwestycji
Wartość całkowita projektu
Liczba nowych miejsc pracy
Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych

mały przedsiębiorca
województwo dolnośląskie
3 660 000 PLN
15
inwestycja 60%, doradztwo 50%

Zanim przyjrzymy się możliwościom pozyskania wsparcia finansowego, zastanówmy się co to
jest SPA i co to jest wellness. Nazwa SPA pochodzi z języka łacińskiego i oznacza "Sanus Per
Aquam", czyli „Zdrowie przez Wodę”. Filozofia SPA opiera się na założeniu, że woda jest tym dla
ciała, czym marzenia dla duszy – może ukoić lub pobudzić do aktywności, może relaksować lub
stymulować do działania. SPA to spokój ciała i ducha – odpowiednie zabiegi pomagają zrelaksować zarówno zmęczone ciało, jak i ukoić zmysły. Natomiast wellness to styl życia, który ma
zapewnić dobre samopoczucie, doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, duchem i umysłem.
Na wellness składa się wszystko, czym ludzie się otaczają, co robią, co konsumują, aby czuć się
dobrze. Wellness uwzględnia psychologiczne, emocjonalne, intelektualne, towarzyskie, finansowe i fizyczne potrzeby człowieka.
Przedsiębiorca, właściciel obiektu hotelowo-konferencyjnego planuje rozszerzyć ofertę swoich
usług o usługi związane z odnową biologiczną. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę oraz
wyposażenie SPA, a także usługi doradcze w zakresie opracowania formuł zabiegów.
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Działanie 1.1.D1. Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (realizowane będą projekty wpisujące się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa
Dolnośląskiego), np.:
 działania zmierzające do wprowadzenia nowej/poszerzenia istniejącej turystycznej oferty
usługowej i produktowej,
 budowa, modernizacja infrastruktury turystycznej (np. bazy noclegowej),
 wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa.
Jak już zostało wspomniane, projekty realizowane w ramach tego Schematu muszą wpisywać
się w założenia Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Produkty, które
będą świadczone w wyniku realizacji projektu muszą spełniać warunki zawarte w definicji
produktu turystycznego. Zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, produkt turystyczny to oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów
i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży
lub pobytu.
Do produktów turystycznych zaliczamy:
• naturalne i kulturowe walory turystyczne,
• dobra materialne i usługi świadczone turystom,
• usługi umożliwiające dojazd do miejsca pobytu, pobyt i powrót do miejsca zamieszkania,
• usługi świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi.
W związku z powyższym przedsiębiorcy planujący inwestycje, których celem jest wprowadzenie
produktów wpisujących się w tę definicję, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Schematu grantowego 1.1.D1.
Budowa nowoczesnego SPA z pewnością kwalifikuje się do wsparcia w ramach tego Działania.
Działalność ośrodków SPA bardzo silnie wiąże się ze świadczeniem usług o charakterze
uzdrowiskowym. Warto podkreślić, że niektóre regiony dostrzegły potencjał leżący w uzdrowiskach i skierowały środki bezpośrednio na ten cel. Przyszłość polskich uzdrowisk w znacznym stopniu zależy od przeznaczanych środków unijnych na podwyższenie standardu bazy
hotelowo-leczniczej obiektów lecznictwa uzdrowiskowego. Zakłada się, że dzięki dofinansowaniu utrwali się pożądany wizerunek miejscowości uzdrowiskowych jako kurortów
wielofunkcyjnych posiadających rozwiniętą infrastrukturę leczniczą, turystyczną i rekreacyjnosportową, co w rezultacie przyczyni się do tego, że turyści będą odwiedzać te miejscowości
przez cały rok.
W przypadku dotacji inwestycyjnych dla MSP wartość projektu powinna znajdować się w przedziale od 100 tys. PLN do 8 mln PLN
wydatków kwalifikowanych.
Wnioski do Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw przyjmuje Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca. Zanim przystąpisz do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, szczególną uwagę zwróć na obowiązujące kryteria wyboru projektów. Dowiesz się, jakie kryteria należy bezwzględnie spełnić oraz jakich spełnienie będzie skutkować otrzymaniem dodatkowych,
bardzo cennych punktów.
Na początku przedstawimy podział kryteriów oraz ich rodzaje. Podział kryteriów wyboru
projektów:
1. Kryteria formalne (w tym kryteria specyficzne dla wybranych Priorytetów RPO WD)
– ocena „dopuszczalności” projektu.
2. Kryteria merytoryczne – ocena „wykonalności” projektu, w tym kryteria sektorowe
specyficzne dla poszczególnych typów projektów.
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Schemat 9 Rodzaje kryteriów wyboru

Koniecznie zapoznaj się z następującymi dokumentami (można je pobrać ze strony internetowej www.rpo.dolnyslask.pl):
a) Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD z dnia
25 listopada 2008 r.
b) Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007–2013 – zmiana z dnia 16 grudnia
2008 r.

Rodzaj
kryterium

Przedmiot oceny

Kluczowe

Kryteria oceny formalnej

Terminowe złożenie wniosku.
Zgodność z typem określonym w danym naborze projektów.
Wnioskodawca złożył w ramach danego naboru tylko jeden wniosek.
Wnioskodawca uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach naboru.
Wnioskodawca nie figuruje w „rejestrze dłużników”.
Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości korzystania
ze środków publicznych.
Zgodność projektu z zapisami zewnętrznej i wewnętrznej linii demarkacyjnej.
Wzór wniosku aplikacyjnego (z załącznikami) został wykorzystany bez modyfikacji.
Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki.
Zakaz podwójnego finansowania.
Prawidłowe zastosowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko.
W ramach realizacji projektu Wnioskodawca stosuje lub planuje stosować ustawę Prawo
Zamówień Publicznych.
Cross-financing nie przekracza 10% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny limit dofinansowania nie przekracza 60% wydatków kwalifikowanych.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu znajduje się w przedziale od
100 tys. PLN do 8 mln PLN.
Zgodność daty finansowego zakończenia realizacji projektu z datą podaną w ogłoszeniu
o naborze.
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Poprawność wypełnienia wniosku zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.
Złożenie wniosku w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.
Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame w treści.
Poprawność wypełnienia wszystkich załączników zgodnie z odpowiednią Instrukcją
IP/IZ RPO WD.
Zgodność zaproponowanych rodzajów wskaźników z zakresem projektu i z wytycznymi
IZ RPO.
Kwalifikowalność typów wydatków w ramach projektu zgodnie z wytycznymi UE i IZ RPO.
Prawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Jednym z kryteriów kluczowych jest kryterium dotyczące kwalifikowalności wniosku, a dokładnie: Czy w ramach danego naboru Wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek? Należy pamiętać, że kryterium dotyczy wyłącznie Działania 1.1. i zostanie uznane za spełnione w sytuacji,
gdy Wnioskodawca złożył w ramach danego naboru tylko jeden wniosek lub jest to pierwszy
złożony wniosek przez Wnioskodawcę w ramach danego naboru. Kolejne wnioski złożone przez
tego samego Wnioskodawcę zostaną odrzucone.
„Rejestr dłużników” dla Działania 1.1. prowadzony jest przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą i dotyczy tylko tego programu operacyjnego. Natomiast informacje na temat Wnioskodawców (wyłącznie podmiotów spoza sektora finansów publicznych) wykluczonych z możliwości korzystania ze środków publicznych pochodzą z rejestru prowadzonego przez Ministra
Finansów.
Zgodność z zewnętrzną linią demarkacyjną oznacza zgodność z „Linią demarkacyjną pomiędzy
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” – dokumentem akceptowanym przez Komitet Koordynacyjny NSRO. Zgodność z demarkacją wewnętrzną oznacza zgodność z demarkacją między poszczególnymi Priorytetami RPO,
która została określona w punkcie 5 „Komplementarność i demarkacja” opisu poszczególnych
Osi priorytetowych w RPO WD. Kompletność i zgodność wniosku oceniana będzie zgodnie
z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WD. Wnioskodawca ma zakaz podwójnego finansowania projektu, oświadcza, że wydatki przewidziane
w projekcie nie uzyskały dofinansowania w ramach innego programu/projektu. Dodatkowo weryfikacja tego kryterium odbywa się na podstawie analizy danych zawartych w KSI SIMIK 07–13
(w zakresie nazwy Beneficjenta i tytułu projektu). Procedura oceny oddziaływania na środowisko, weryfikowana jest na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Dokumenty potwierdzające
prawidłowe zastosowanie procedury OOŚ muszą być dostarczone przed podpisaniem umowy.
Wyliczenia dotyczące luki finansowej nie dotyczą projektów objętych pomocą publiczną.

Sekcja 1.

Kryteria oceny merytorycznej
Rodzaj
kryterium

Przedmiot oceny

Kluczowe

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy powinna gwarantować możliwość
realizacji projektu.

Dodatkowe

Zaplecze organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe wdrażanie projektu.
Pomyślna realizacja w ciągu 6 ostatnich lat przynajmniej jednego
projektu o podobnym charakterze, finansowanego ze środków publicznych.

Sekcja 2.

Certyfikat zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
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Kluczowe

Zgodność celu projektu i jego uzasadnienia z celami Priorytetu RPO.
Spójność i logika zależności między zadaniami, produktami i rezultatami.
Poprawność i mierzalność wskaźników produktu i rezultatu.
Projekt musi dotyczyć nowej inwestycji.

Maks.
liczba
punktów
Kryterium
musi być
spełnione
4
1
2
Kryteria
muszą być
spełnione
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Sekcja 3.

Dodatkowe

Adekwatność proponowanej wysokości wydatków do wdrożenia zaplanowanych działań.
Kluczowe

Dodatkowe
Sekcja 4.

Opis propozycji minimalizacji ryzyka, działań zapobiegawczych/korygujących.
Poprawność harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Kluczowe
Dodatkowe

Wskaźniki NPV i IRR muszą gwarantować opłacalność projektu
Zasadność wszystkich planowanych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.
Stopień, w jakim wsparcie pełni rolę dźwigni finansowej w stosunku
do innych źródeł współfinansowania.

1
2
Kryteria
muszą być
spełnione
3

Kryterium
musi być
spełnione
Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans.
1
Wpływ realizacji projektu na politykę środowiska.
1
Wpływ realizacji projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.
1
Razem 16 punktów
Wpływ projektu na polityki horyzontalne.

Sekcja 1. Zdolność finansowa, operacyjna (instytucjonalna):
Spełnienie kryterium „Sytuacja finansowa Wnioskodawcy” oznaczać będzie posiadanie promesy
kredytowej, umowy kredytowej, promesy leasingowej na minimalną kwotę równą wartości dofinansowania. W pozostałych przypadkach dokonana zostanie ocena sytuacji finansowej.
Ocenie podlegać będzie struktura organizacyjna/potencjał administracyjny Beneficjenta. Jeśli
Beneficjent nie przedstawił zaplecza organizacyjno-technicznego umożliwiającego prawidłowe
wdrażanie projektu, to nie otrzyma punktów. W przypadku, gdy przedstawił niepełne zaplecze
organizacyjno-techniczne, wówczas zyska 2 punkty, natomiast jeśli przedstawił wystarczające
zaplecze organizacyjno-techniczne lub alternatywną formę wsparcia w tym zakresie (np.: pomoc
zewnętrzna), to otrzyma maksymalną liczę punktów w ramach tego kryterium – 4 punkty. Jeśli
Wnioskodawca posiada certyfikat zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 lub certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS PN-N-18001:2004, to projekt otrzyma 2 punkty, natomiast tylko 1 dodatkowy
punkt zyska Wnioskodawca, który posiada udokumentowany i stosowany wewnątrzzakładowy
system zarządzania jakością. 1 punkt przyznany zostanie za posiadanie innego certyfikowanego
systemu, poza wskazanymi w niniejszym kryterium.
Sekcja 2. Metodologia/jakość zarządzania projektem/cel projektu:
Nowa inwestycja obejmuje:
• inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem
nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą
zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie,
• nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało
zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane
są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
W ocenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeśli niektóre zakładane terminy budzą
wątpliwości, to projekt otrzyma dodatkowo 1 punkt, a jeśli przedstawiony harmonogram jest
czytelny i realny do przeprowadzenia, nie budzi żadnych wątpliwości, wówczas projekt zyska
2 dodatkowe punkty.
Sekcja 3. Kosztorys i efektywność kosztowa:
KOP może rekomendować korektę kosztów kwalifikowanych poszczególnych projektów do wysokości 10% ich łącznej wartości i dopiero pod tym warunkiem uznać kryterium „Zasadności
wydatków” za spełnione. Jeśli deklarowany wkład własny jest większy od minimalnego wkładu
własnego od 2 do 5 punktów procentowych, to projekt zyska 1 dodatkowy punkt, a jeśli jest
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równy lub większy niż 5, ale nie więcej niż 10 punktów procentowych, to projekt otrzyma
2 punkty. Jeśli deklarowany wkład własny jest większy od minimalnego wkładu własnego powyżej 10 punktów procentowych, to projekt uzyska 3 dodatkowe punkty.
Sekcja 4. Kontekst projektu:
Projekt musi mieć co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne (równość szans, społeczeństwo informacyjne, środowisko). Jeśli realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na
politykę równych szans, to projekt otrzyma 1 dodatkowy punkt. W ramach tego kryterium
będzie oceniana między innymi dostępność przedmiotu realizowanej inwestycji do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Jeśli realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę środowiska, to projekt otrzyma 1 dodatkowy punkt. W ramach tego kryterium będzie oceniany między innymi wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej przedmiotu inwestycji. Jeśli
realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego, to
projekt zyska 1 dodatkowy punkt.

Kryteria sektorowe
Rodzaj
kryterium
Kluczowe

Dodatkowe

Przedmiot oceny
Realizacja projektu w aspekcie atrakcyjności turystycznej.
Lokalizacja projektu w aspekcie turystyki uzdrowiskowej.
Nowe, ulepszone produkty/usługi z zakresu turystyki.
Powiększanie bazy noclegowej.
Współpraca w zakresie realizowanego projektu.
Współpraca w zakresie działalności turystycznej.
Wykorzystanie Internetu.
Zastosowanie ICT.
Posiadanie strony internetowej.
Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu.
Lokalizacja inwestycji w aspekcie bezrobocia.

Maks. liczba
punktów
Kryteria muszą
być spełnione
2
3
2
1
1
2
1
4
2
Razem 18 punktów

Projekty z zakresu zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu muszą wpisywać się w Program
Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Dany projekt będzie spełniał niniejsze kryterium, jeżeli będzie umożliwiał realizację jednego z markowych produktów turystycznych Dolnego
Śląska (wskazanych w Programie), z wyłączeniem turystyki uzdrowiskowej. Kryterium „Lokalizacja
projektu w aspekcie turystyki uzdrowiskowej” dotyczy projektów z zakresu inwestycji przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie stosownych zapisów Ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (DzU Z 2005 r. nr 167 poz. 1399).
Projekt zakładający rozwój dotychczasowej oferty turystycznej Wnioskodawcy otrzyma 1 dodatkowy punkt, natomiast jeśli projekt przewiduje wprowadzenie nowych usług/produktów turystycznych w stosunku do dotychczasowej oferty Wnioskodawcy, wówczas uzyska dodatkowe
2 punkty. W przypadku, gdy projekt zakłada zwiększenie bazy noclegowej Wnioskodawcy do
20% w stosunku do stanu przed realizacją projektu, to zyska dodatkowy 1 punkt, jeśli planuje
zwiększenie bazy noclegowej do 30% w stosunku do stanu przed realizacją projektu, to otrzyma
2 punkty, a jeżeli powyżej 30% w stosunku do stanu przed realizacją projektu, wówczas przyznane zostaną mu 3 dodatkowe punkty. Jeśli Wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki
oraz/lub innymi przedsiębiorstwami, to otrzyma 2 punkty. W sytuacji, gdy Wnioskodawca oferuje usługi/produkty turystyczne wspólnie z innymi podmiotami działającymi w obszarze turystyki, to uzyska jeszcze 1 punkt. Współpraca musi dotyczyć realizacji przedmiotowego projektu
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(za współpracę nie będzie uznawane przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przez zewnętrznego wykonawcę). Jeżeli Wnioskodawca wykorzystuje Internet świadcząc usługi z dziedziny
turystyki, to również otrzyma dodatkowy 1 punkt. Przez wykorzystanie Internetu do świadczenia usług z dziedziny turystyki, rozumie się przykładowo: możliwość dokonywania rezerwacji
on-line, możliwość dokonywania płatności on-line, sprzedaż produktów turystycznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie klientom (turystom) dostępu do Internetu, w tym
bezprzewodowego. Jeśli projekt zakłada zakup lub unowocześnienie specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy zarządzania przedsiębiorstwem lub umożliwiającego wprowadzenie nowych usług (np.: świadczonych przez Internet) lub/i zakup sprzętu ICT (np.: sieć
komputerowa, serwer), w takim przypadku zyska 2 punkty. W sytuacji, gdy Wnioskodawca
posiada aktywną stronę internetową, to otrzyma 1 punkt.
Jeśli przyrost zatrudnienia brutto, jaki zostanie osiągnięty przez Projektodawcę w wyniku realizacji projektu wynosić będzie od 5% do 10%, to projekt uzyska 2 punkty, a jeśli przekroczy
10%, to projekt otrzyma dodatkowe 4 punkty. Zatrudnienie brutto oznacza nowo powstałe
miejsca pracy w wyniku realizacji projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu.
W przypadku, gdy stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowano projekt jest wyższa do
4 punktów procentowych od średniej w województwie, to projekt zyska 1 dodatkowy punkt,
natomiast jeśli jest wyższa od średniej w województwie o ponad 4 punkty procentowe, to uzyska 2 punkty. Mierzona będzie stopa bezrobocia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku o dofinansowanie według dostępnych danych GUS.
Pamiętaj, że do dofinansowania wybierane będą projekty, które
uzyskają największą liczbę punktów (w ramach dostępnej alokacji,
przypadającej na dany konkurs), ale nie mniejszą niż 25% punktów
możliwych do zdobycia na podstawie dodatkowych kryteriów merytorycznych i nie mniejszą niż 25% punktów w ramach dodatkowych
kryteriów sektorowych. W przypadku uzyskania identycznej liczby
punktów przez dwa lub większą liczbę projektów – decydować będzie
kolejność wpływu (data, godzina, minuta ) wniosku aplikacyjnego.
Jeśli już zapoznałeś się z obowiązującymi w województwie dolnośląskim kryteriami wyboru
projektów, przeczytaj szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności wydatków.

Kwalifikowalność wydatków
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność
wydatków. Ocena kwalifikowalności wydatków w ramach projektu jest dokonywana również na
etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli projektu. Sam fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu, nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne.
Kwalifikowalność wydatków są to kryteria i zasady dotyczące uznawania wydatków ponoszonych
w trakcie realizacji projektu oraz wdrażania i monitorowania RPO WD, których spełnienie warunkuje otrzymanie dofinansowania. Wydatek jest kwalifikowalny w ramach RPO WD, jeżeli:
• został faktycznie poniesiony w ramach projektu realizowanego w określonym terminie,
• jest celowy, niezbędny i konieczny dla realizacji projektu,
• jest racjonalny i oszczędny,
• jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania,
• jest zgodny i spójny z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami oraz zasadami określonymi przez państwo członkowskie i IZ RPO WD,
• jest zgodny z kategoriami wydatków przewidzianymi w budżecie projektu i został ujęty
we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, biznes planie, itp.
• został poniesiony przez Beneficjenta, chyba że inny podmiot został do tego upoważniony
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu.
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W szczególnych przypadkach, IZ RPO może określić dodatkowe wytyczne dotyczące kwalifikowania dla poszczególnych typów projektów oraz rodzajów wydatków, które będą zamieszczane
m.in. na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.
Wydatki niekwalifikowalne dla omawianego projektu:
1. Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego.
2. Wydatki na inwestycje prowadzące wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych albo
nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
3. Dotacje dla Wnioskodawców nie prowadzących działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) w granicach administracyjnych województwa.
4. Wydatek poniesiony na zakup używanego sprzętu ICT.
5. W przypadku MSP wydatki na prace związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz
usług doradczych z nią związanych, które służą bezpośrednio przygotowaniu oraz realizacji
projektu w wysokości przekraczającej 50% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
6. Wydatki na wynagrodzenia będące efektem tworzenia nowych miejsc pracy i związanych
z realizacją nowej inwestycji.
7. Wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem i realizacją projektu.
8. Wkład niepieniężny w ramach projektu.
9. Wydatek poniesiony na operat szacunkowy.
10. Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów aktu notarialnego związanego z nabyciem nieruchomości niezabudowanej (gruntu) lub zabudowanej.
11. Wydatki poniesione w formie gotówkowej.
12. Wydatki związane z mechanizmem elastycznego finansowania poniesione wcześniej niż po
złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia po
szczegółowej weryfikacji wniosku.

5.5. Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej
Przypomnijmy, że PO KL składa się z 10 Priorytetów. Priorytety od I do V realizowane są na
poziomie centralnym, natomiast Priorytety VI–IX na poziomie regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na poprawę efektywności
struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną
w głównej mierze przeznaczone na rozwój osób i grup społecznych.
Rozważając możliwości skorzystania ze wsparcia w postaci szkoleń należy na wstępie podkreślić,
że istnieją dwa podstawowe instrumenty mające na celu rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. W ramach Działania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw można organizować ogólnopolskie projekty otwarte, jak i zamknięte, natomiast w ramach Działania 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw również można
organizować projekty otwarte, jak i zamknięte, pod warunkiem, że realizowane są one na
terenie jednego województwa i obejmują pracowników zatrudnionych na terenie tego województwa.
Specyfikę projektów szkoleniowo-doradczych przedstawimy poniżej, prezentując dwa studia
przypadku projektów:
• „Systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM) w hotelach” – Działanie 2.1.1.
• „Szkolenia dla personelu przedsiębiorstwa X” – Działanie 8.1.1.
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„Systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM) w hotelach (projekt otwarty
ogólnokrajowy)” – Poddziałanie 2.1.1.
Celem projektu jest rozwój kadr przedsiębiorstw z branży turystycznej w zakresie korzystania
z systemów informatycznych, ułatwiających zarządzanie relacjami z klientami.
W trakcie 18 edycji 3 dniowych szkoleń (24 godziny lekcyjne) udział weźmie 360 pracowników
ze 180 przedsiębiorstw. Średnio z każdego przedsiębiorstwa zostanie oddelegowanych dwóch
pracowników. Rozkład liczby uczestników ze względu na ich wielkość przedsiębiorstw przedstawia się w następujący sposób:
Wielkość przedsiębiorstw
Małe przedsiębiorstwa (w tym mikro)
Średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa

Liczba uczestników
100
50
30

Szkolenia dotyczące systemów CRM są szkoleniami ogólnymi, umożliwiającymi uczestnikowi
zdobycie wiedzy i umiejętności, które może wykorzystać również u innego przedsiębiorcy oraz
w innej branży. Wnioskodawca zakłada również zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń (laptopa
oraz rzutnika multimedialnego) w ramach cross-financingu.
Projekt przewiduje możliwość skorzystania z usług doradczych przez 45 firm, w wymiarze
ok. 16 godz. na jedno przedsiębiorstwo.
ZAŁOŻENIA:
Typ Beneficjenta
Zasięg realizacji projektu
Grupa docelowa
Wartość projektu

Instytucja szkoleniowa
Cały kraj
360 pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
z branży turystycznej. W projekcie udział weźmie ok. 180 przedsiębiorstw.
479,2 tys. PLN

W związku z faktem iż wsparcie dla przedsiębiorstw, oferowane w ramach Działania 2.1.1.,
objęte jest regułami pomocy publicznej, przedsiębiorstwa kierujące swoich pracowników na
szkolenia i korzystające z doradztwa muszą wnieść wkład prywatny, ponieważ dofinansowanie
pozwala tylko na częściowe pokrycie kosztów.
Rodzaj
wsparcia
Szkolenia ogólne
Doradztwo

Mikro i małe
przedsiębiorstwa
80%

Średnie
przedsiębiorstwa
70%
50%

Duże przedsiębiorstwa
60%
Nie dotyczy. Z usług doradczych
mogą korzystać wyłącznie MSP.

Maksymalną intensywność pomocy, zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeśli szkolenie
przeznaczone jest dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji bądź
niepełnosprawnych, jednakże ogólny poziom wsparcia nie może przekroczyć 80%33. Dodatkowo
w przypadku projektów otwartych należy pamiętać, że pomocą publiczną objęte są wyłącznie
wydatki bezpośrednio związane z organizacją i realizacją szkoleń i doradztwa. Wydatki należące
do kategorii wydatków ogólnych (np. koszty działań rekrutacyjnych, zarządzanie projektem)
oraz pośrednich (np. księgowość, najem powierzchni na biuro projektu) podlegają 100% dofinansowaniu.

33

Na potrzeby niniejszego studium nie prowadzamy założenia, że wsparcie kierowane jest w szczególności do osób
będących w gorszym położeniu czy niepełnosprawnych.
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Kryteria wyboru projektów34
Wnioskodawca przygotowując projekt powinien dokładnie zweryfikować go pod kątem spełnienia wymagań wynikających z celów i zasad realizacji Poddziałania, które mają swoje
odzwierciedlenie w kryteriach oceny formalnej i merytorycznej. Złożony do Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie realizacji projektu będzie przechodził
najpierw ocenę formalną, gdzie weryfikowane będzie spełnienie kryteriów zawartych w poniższej tabeli.
Ocena formalna prowadzona jest metodą 0–1, aby projekt mógł zostać przekazany do oceny merytorycznej musi spełnić wszystkie kryteria formalne i dostępu.

Rodzaj
kryterium

Formalne

Dostępu35

Przedmiot oceny
Złożenie wniosku we właściwej instytucji (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).
Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim.
Wniosek powinien być kompletny, sporządzony i złożony w oparciu o instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz aktualną dokumentację konkursową.
Złożenie załącznika określającego sytuację finansową Projektodawcy oraz Partnerów
(jeśli projekt jest partnerski).
Złożenie wniosku w terminie określonym przez PARP.
Złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez PARP.
Działania w projekcie nie mogą być współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych.
Wnioskodawca nie może być wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).
Okres realizacji projektu powinien być zgodny z Systemem Realizacji PO KL.
Projektodawca musi należeć do grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się
o wsparcie.
Grupę docelową projektu muszą stanowić wyłącznie przedsiębiorstwa i ich pracownicy.
Kondycja finansowa Wnioskodawcy powinna gwarantować płynną realizację projektu.
Wartość projektu musi zawierać się w przedziale od 400 tys. PLN do 20 mln PLN.
Maksymalna liczba Partnerów w projekcie nie może przekroczyć 4 (Lider + 4 Partnerów).
Projekt musi mieć charakter ogólnopolski (należy zapewnić udział pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców z co najmniej 5 województw36 i szkolenia muszą być realizowane w co najmniej 5 województwach).

Wniosek, który przeszedł poprawnie ocenę formalną zostaje skierowany do oceny merytorycznej, gdzie podlega weryfikacji pod kątem spełnienia 3 rodzajów kryteriów: merytorycznych,
horyzontalnych oraz strategicznych37.
Pozytywna ocena merytoryczna oznacza uzyskanie min. 60% punktów
w każdej z ocenianych kategorii kryteriów merytorycznych, jak również łączna liczba punktów nie może być niższa niż 60.

34

35
36

37

Kryteria oceny zostały opracowane na podstawie ostatniego konkursu do Poddziałania 2.1.1. ogłoszonego przez
PARP w lipcu 2008 r.
Dla ogólnopolskiego projektu otwartego.
Przez województwo, z którego pochodzi pracownik przedsiębiorstwa zatrudniony na podstawie umowy o pracę/przedsiębiorca, należy rozumieć miejsce wykonywania pracy/miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób realizujących usługi na podstawie umowy zlecenia, pod uwagę będzie brana siedziba
zleceniodawcy.
Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest wymagane, natomiast może być punktowane dodatkowo w sytuacji, gdy
wniosek przejdzie pozytywie ocenę merytoryczną.

116

Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE
– praktyczny przewodnik

Merytoryczne

Rodzaj
kryterium

Przedmiot oceny

Maks.
liczba
punktów

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
•
Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu.
20
•
Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu.
•
Wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania POKL oraz
innymi właściwymi dokumentami strategicznymi.
Grupy docelowe projektu:
•
Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte
wsparciem).
15
•
Uzasadnienie wyboru grupy docelowej.
•
Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (m.in. uwzględnienie
zasady równości szans, w tym równości płci).
Działania:
•
Racjonalność harmonogramu działań, przy uwzględnieniu wartości
dodanej projektu oraz adekwatności doboru instrumentów służących
15
osiągnięciu celów projektu.
•
Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii.
Rezultaty projektu:
•
Opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości,
racjonalności i wykonalności.
25
•
Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu.
•
Opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizację założonych
celów projektu.
Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem:
•
Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
•
Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) Wnioskodawcy
oraz (ewentualnie) jego partnerów, weryfikowany w oparciu o przed10
stawione dane finansowe.
•
Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy).
•
Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli
dotyczy).
Wydatki projektu:
•
Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego
celów.
•
Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat).
15
•
Ocena kwalifikowalności wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL).
•
Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich.
Razem 100 punktów

Każdy projekt musi spełnić kryteria horyzontalne, które dotyczą:
• zgodności z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych
szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
• zgodności z prawodawstwem krajowym,
• zgodności ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.
Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez PARP. W przeciwieństwie do kryteriów dostępu, kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione,
by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę i rekomendację do jego dofinansowania.
Kryterium strategicznym dla ogólnopolskich projektów otwartych jest uwzględnienie
w projekcie egzaminów zewnętrznych lub umożliwienie uczestnikom uzyskania powszechnie
uznawanego lub branżowego certyfikatu (w tym np. międzynarodowego). Kryterium uznanie
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zostanie za spełnione, jeżeli minimalny odsetek osób, które w wyniku realizacji projektu będą
miały możliwość zdania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub
możliwość uzyskania certyfikatu wyniesie 80% ogółu osób planowanych do przeszkolenia
w ramach projektu.
Kryteria oceny, a w szczególności kryteria strategiczne mogą ulec
zmianie, dlatego przygotowując projekt w odpowiedzi na ogłoszony
konkurs zapoznaj się z aktualną wersją dokumentacji konkursowej.

Koszty kwalifikowane projektu realizowanego w ramach Poddziałania 2.1.1.
Aby jakikolwiek wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowany powinien być:
• niezbędny do realizacji projektu, posiadać bezpośredni związek
z celami projektu,
• efektywny, co oznacza, że spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami, czyli jest adekwatny do osiągniętych rezultatów
(relacja nakład/rezultat),
• rzeczywiście poniesiony,
• udokumentowany,
• przewidziany w budżecie projektu, który został zatwierdzony na
etapie oceny wniosku,
• zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL,
które są zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
• poniesiony w okresie kwalifikowalności,
• zgodny z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych – jeśli dotyczą Projektodawcy/Partnera.
Ze względu na charakter wydatki możemy podzielić na bezpośrednie, czyli takie które możemy
wprost przyporządkować do poszczególnych zadań zaplanowanych w budżecie oraz wydatki
pośrednie, które nie są wprost przypisane do konkretnego zadania, ale są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (np. koszt wynajmu powierzchni biura projektu).
Koszty pośrednie mogą obejmować wyłącznie następujące koszty administracyjne:
1. Koszty zarządu (tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki,
których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu np. kierownik jednostki).
2. Koszty personelu obsługowego (w tym obsługi kadrowej, administracyjnej, sekretariatu
i kancelarii).
3. Koszty obsługi księgowej (tj. koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie,
w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu).
4. Opłaty administracyjne za najem powierzchni biurowych lub czynsz.
5. Amortyzacja środków trwałych.
6. Opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie
ścieków, itp.
7. Usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, telefaksowe, internetowe, kurierskie.
8. Usługi kserograficzne.
9. Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek,
tonera do drukarek, płyt CD, dyskietek), nie związanych bezpośrednio z realizacją zadań
w projekcie.
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10. Koszty ubezpieczeń majątkowych.
11. Koszty ochrony.
12. Sprzątanie pomieszczeń (w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń, dezynsekcję,
dezynfekcję, deratyzację pomieszczeń, itp.).
Koszty z powyższego katalogu mogą stanowić również koszty bezpośrednie o ile jest możliwość przyporządkowania ich do konkretnego
zadania w projekcie. Należy jednak pamiętać, że żaden z kosztów nie
może występować zarówno w kategorii kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Istnieją dwa sposoby rozliczania kosztów pośrednich: na podstawie faktycznie poniesionych
wydatków lub ryczałtowo.
W sposobie ryczałtowym udział kosztów pośrednich w wartości kosztów bezpośrednich projektu
jest ograniczony i przedstawia go poniższa tabela.
Wartość projektu
do 2 mln PLN
od 2 do 5 mln PLN
powyżej 5 mln PLN

Udział kosztów pośrednich w bezpośrednich
do 20%
do 15%
do 10%

W ramach Poddziałania 2.1.1 występują 4 typy wydatków kwalifikowanych:
I.

Wydatki na szkolenia
1. Wydatki związane z prowadzeniem szkoleń, w szczególności:
a) Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie oraz osób przygotowujących merytorycznie materiały szkoleniowe i doradcze wraz ze wszystkimi kosztami zatrudnienia
personelu, w szczególności: składkami na ubezpieczenia społeczne, zaliczką na podatek dochodowy, składkami na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych; jak również nagrody lub premie przewidziane w regulaminie
danej instytucji potencjalnie obejmujące wszystkich pracowników, wprowadzone
przed rozpoczęciem przygotowań do realizacji projektu.
b) Wydatki na zakup usług szkoleniowych.
c) Wydatki na podróże, zakwaterowanie i wyżywienie ww. osób.
d) Wydatki na podróże, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia.
e) Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie, w jakim po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu są one wykorzystywane
na potrzeby szkolenia – z wyłączeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach pomocy uzyskanej ze środków publicznych.
f) Inne wydatki bieżące, w szczególności:
• wydatki związane z wynajmem i utrzymaniem pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia,
• wydatki na wynajem sprzętu w liczbie i w okresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,
• wydatki na zakup usługi opracowania materiałów szkoleniowych,
• wydatki na zakup materiałów szkoleniowych (nie dotyczy środków trwałych),
• wydatki w ramach spłat rat leasingowych za leasing sprzętu niezbędnego do
przeprowadzenia szkolenia pod warunkiem, że:
ο Beneficjent/Partner jest bezpośrednio leasingobiorcą;
ο dotyczą kontraktów leasingowych, które nie przewidują opcji kupna przedmiotu leasingu;
ο dotyczą kontraktów leasingowych, których trwanie jest nie krótsze niż okres
amortyzacji aktywu, którego dotyczy kontrakt;
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ο

są udokumentowane fakturą z potwierdzonym odbiorem sprzętu lub dowodem zapłaty;
ο są ponoszone proporcjonalnie do okresu trwania szkolenia, podczas którego
używany był leasingowany sprzęt;
ο nie przekroczą wartości rynkowej sprzętu będącego przedmiotem leasingu,
ο Beneficjent/Partner jest w stanie wykazać, iż leasing był najbardziej efektywną metodą pozyskania wyposażenia;
ο nie dotyczą wydatków związanych z umową leasingu, w szczególności:
podatku, marży leasingodawcy, wydatków związanych ze spłatą odsetek,
wydatków ogólnych oraz opłat związanych z ubezpieczeniem;
• wydatki na zakup usług związanych z tłumaczeniami,
• pokrycie kosztów opłat z tytułu egzaminów zewnętrznych związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,
• wydatki związane ze stworzeniem systemu e-learningu oraz jego aktualizacjami,
• wydatki związane z wdrożeniem systemu e-learningu (w tym wydatki na instalację, konfigurację, integrację).
2. Wydatki poniesione przez przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu lub delegujących pracowników na szkolenie z tytułu wynagrodzeń uczestników szkolenia będących
przedsiębiorcami uczestniczącymi w szkoleniu lub pracownikami delegowanymi na
to szkolenie, obliczone jak za czas pracy wraz z kosztami zatrudnienia, w szczególności, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczką na podatek dochodowy, składkami na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do wysokości
nieprzekraczającej wkładu prywatnego Beneficjenta lub wkładu prywatnego Beneficjenta pomocy. Wydatki te mogą dotyczyć tylko czasu faktycznego uczestnictwa
w szkoleniu, nie mogą natomiast obejmować czasu uczestnictwa w szkoleniu, które
odbywa się w dniu wolnym od pracy, lub podczas którego wytwarzane są produkty
lub usługi.
II. Wydatki na doradztwo – koszt zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców
zewnętrznych wobec podmiotu korzystającego z usługi.
III. Wydatki inwestycyjne (cross-financing)
Wydatki w ramach cross-financingu nie mogą stanowić więcej niż
10% całkowitych wydatków projektów (suma kosztów pośrednich
i bezpośrednich w projekcie). Wydatki te mogą być dofinansowane
w 100%38.
W ramach PO KL jest możliwość ponoszenia wydatków inwestycyjnych pod warunkiem, że są
one niezbędne do realizacji projektu „miękkiego” i są ścisłym uzupełnieniem działań współfinansowanych z EFS. Wydatki inwestycyjne w ramach PO KL muszą być powiązane wprost
z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Wydatki w ramach cross-financingu mogą dotyczyć:
a) zakupu sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych,
b) raty spłat wartości początkowej sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych przez
korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do
dnia zakończenia realizacji projektu,

38

Wg Projektu Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 23 stycznia 2009 r.
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c) adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Amortyzacja sprzętu lub wyposażenia nie będzie taktowana jako
cross-financing.

IV. Wydatki ogólne
Do ogólnych wydatków kwalifikowalnych zaliczane są wydatki na: rekrutację uczestników projektu, promocję projektu, badania i analizy, zarządzanie i obsługę projektu.
W szczególności do ogólnych wydatków kwalifikowalnych należy zaliczyć:
1. Wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z zarządzaniem projektem, obsługą
administracyjno-biurową projektu i szkoleń, sprawozdawczością, obsługą prawną, prowadzeniem księgowości, rekrutacją i promocją projektu oraz badaniami i analizami dotyczącymi oceny potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia oraz oceny efektywności szkolenia
oraz tłumaczeniami związanymi z projektem wraz ze wszystkimi kosztami zatrudnienia
personelu, w szczególności: składkami na ubezpieczenia społeczne, zaliczką na podatek
dochodowy, składkami na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych; jak również nagrody lub premie przewidziane w regulaminie danej instytucji
potencjalnie obejmujące wszystkich pracowników, wprowadzone przed rozpoczęciem przygotowań do realizacji projektu.
2. Wydatki związane z podróżami, zakwaterowaniem i wyżywieniem osób wymienionych
w pkt. a).
3. Inne wydatki bieżące, w szczególności wydatki na zakup towarów i usług administracyjno-biurowych bezpośrednio związanych z realizacją projektu.
4. Wydatki na zakup usług związanych z zarządzaniem projektem, obsługą administracyjno-biurową projektu, sprawozdawczością, obsługą prawną, prowadzeniem księgowości, rekrutacją i promocją projektu oraz badaniami i analizami dotyczącymi oceny potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia oraz oceny efektywności szkolenia oraz tłumaczeniami
związanymi z projektem.
5. Wydatki związane z wynajmem i utrzymaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych
na potrzeby obsługi projektu.
6. Wydatki związane z najmem sprzętu na potrzeby obsługi projektu.
7. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby projektu w zakresie, w jakim po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu są one
wykorzystywane do jego obsługi – z wyłączeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach pomocy uzyskanej ze środków publicznych.
8. Wydatki związane z ratami leasingowymi za leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby obsługi projektu pod warunkiem, że:
• Beneficjent/Partner jest bezpośrednio leasingobiorcą;
• dotyczą kontraktów leasingowych które nie przewidują opcji kupna przedmiotu leasingu;
• dotyczą kontraktów leasingowych, których trwanie jest nie krótsze niż okres amortyzacji
aktywu, którego dotyczy kontrakt;
• są udokumentowane fakturą z potwierdzonym odbiorem sprzętu lub dowodem zapłaty;
• są ponoszone proporcjonalnie do okresu trwania szkolenia, podczas którego używany
był leasingowany sprzęt;
• nie przekroczą wartości rynkowej sprzętu będącego przedmiotem leasingu;
• Beneficjent/Partner jest w stanie wykazać, iż leasing był najbardziej efektywną metodą
pozyskania wyposażenia;
• nie dotyczą wydatków związanych z umową leasingu, w szczególności: podatku, marży
leasingodawcy, wydatków związanych ze spłatą odsetek, wydatków ogólnych oraz opłat
związanych z ubezpieczeniem.
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9.
10.
11.
12.

Wydatki
Wydatki
Wydatki
Wydatki

związane z obsługą bankową projektu.
związane z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.
związane z opłatami notarialnymi.
na audyt zewnętrzny projektu.

W Poddziałaniu 2.1.1. audyt jest obowiązkowy w każdym projekcie.
Koszt audytu powinien znaleźć się w kosztach bezpośrednich projektu, w zadaniu „Zarządzanie projektem”. Audyt musi zostać przeprowadzony w okresie trwania projektu, jednakże nie wcześniej niż 2
miesiące przed datą jego zakończenia i nie później niż do dnia zakończenia jego realizacji, aby rozliczyć wydatki z nim związane
w trakcie trwania projektu.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
W Poddziałaniu 2.1.1. wymagany jest wyłącznie jeden załącznik pozwalający na weryfikację
sytuacji finansowej Wnioskodawcy (oraz Parterów jeśli występują).
Do oryginału wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginały poniższych dokumentów lub
ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem39, natomiast do kopii wniosku należy dołączyć
kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a) sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat) za ostatni rok obrotowy,
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w poprzednim roku podatkowym złożonego
do urzędu skarbowego lub informację z urzędu skarbowego o przychodach rocznych – za
ostatni rok obrotowy.

Powyższy załącznik powinien być jedynym załączonym do wniosku
o dofinansowanie, żadne inne załączniki nie będą brane pod uwagę
w trakcie oceny.

Wyliczenie wartości dofinansowania projektu oraz wkładu prywatnego
W ramach Działania 2.1.1 wyróżnić można 3 rodzaje projektów pod kątem wymaganego wkładu
prywatnego:
• wkład prywatny Beneficjenta – w projektach zamkniętych, gdzie wszystkie wydatki objęte
są pomocą publiczną,
• wkład prywatny Beneficjenta pomocy (uczestnika szkoleń) – w projektach otwartych,
• wkład prywatny Beneficjenta oraz Beneficjenta pomoc – w przypadku, gdy projektem
objęci są pracownicy Wnioskodawcy, jak również pracownicy innych przedsiębiorstw.
W przypadku analizowanego przez nas projektu wystąpi w szczególności wkład Beneficjenta
pomocy, ale również z uwagi na planowany zakup sprzętu w ramach cross-financingu wystąpi
wkład prywatny Beneficjenta.

39

Dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy oraz Partnerów (jeśli występują), zgodnie z punktem 2.6 Wniosku.
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Wkład prywatny w Działaniu 2.1.1. może występować w dwóch postaciach:
1. Gotówki – obowiązkowo: w przypadku doradztwa, wkład z tytułu uczestnictwa w szkoleniu osób pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne. Zależnie od przyjętych
w projekcie założeń w postaci gotówki może być wniesiony wkład z tytułu uczestnictwa
w szkoleniu pracowników przedsiębiorstwa zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Wynagrodzeń uczestników szkoleń wraz z dodatkami – w sytuacji, gdy projekt zakłada
taką możliwość oraz gdy szkolenia odbywają się w godzinach pracy uczestników. Wkład
w postaci wynagrodzeń wraz z dodatkami jest to wkład przedsiębiorców uczestniczących
w szkoleniu bądź pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorcę na szkolenie, wyliczony proporcjonalnie w odniesieniu do czasu udziału uczestnika projektu w szkoleniu. Wysokość tego wkładu oblicza się proporcjonalnie do wartości jednej godziny pracy pracownika.
Wniesienie wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń oznacza w praktyce, że przedsiębiorca powinien zapłacić uczestnikowi szkolenia wynagrodzenie jak za czas urlopu wypoczynkowego i potwierdzić poniesiony wydatek.
Wkład prywatny w postaci wynagrodzeń przedsiębiorca może wnieść
wyłącznie w odniesieniu do oddelegowanych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób pracujących na
podstawie umów cywilno-prawnych, należy wnieść wkład prywatny
w postaci gotówki.
Główne kategorie wydatków w naszym projekcie stanowią:
Kategorie wydatków
Wydatki związane ze szkoleniami
Wydatki związane z doradztwem
Wydatki inwestycyjne
Ogólne wydatki kwalifikowane
Wydatki pośrednie

Wysokość wydatków
259,2 tys. PLN
80 tys. PLN
8 tys. PLN
94 tys. PLN
38 tys. PLN

Wysokość wkładu własnego z tytułu udziału w szkoleniu
Łączna wartość wydatków związanych bezpośrednio z organizacją i realizację szkoleń wynosi:
259 200 PLN.
Łączna liczba uczestnikogodzin w projekcie wynosi: 360 (liczba wszystkich uczestników)*
24 (liczba godzin szkolenia) = 8640.
Koszt przeprowadzenia jednej godziny szkolenia wynosi: 259 200/8640 = 30 PLN.
Liczba uczestnikogodzin małe przedsiębiorstwa: 200 uczestników * 24 godziny = 4800
Liczba uczestnikogodzin średnie przedsiębiorstwa: 100 uczestników * 24 godziny = 2400
Liczba uczestnikogodzin duże przedsiębiorstwa: 60 uczestników * 24 godziny = 1440

Rodzaj
przedsiębiorstw
i poziom
dofinansowania

Wartość
szkolenia
ogółem = Liczba
uczestnikogodzin*
koszt jednej
godziny
szkolenia

Wartość
dofinansowania
ogółem =
Kolumna B*
poziom
dofinansowania

Wartość wkładu
prywatnego
ogółem =
kolumna B –
(kolumna B*
odpowiedni
poziom
dofinansowania)

A

B

C

D

Wartość wkładu
prywatnego
w przeliczeniu
na jednego
uczestnika =
Kolumna
D/liczba
uczestników
z danej kategorii
przedsiębiorstwa
E

Małe (80%)
Średnie
(70%)
Duże (60%)
Suma

144 000

115 200

28 800

144

6

72 000

50 400

21 600

216

9

43 200
259 200

25 920
191 520

17 280
67 680

288
Nie dotyczy

12
Nie dotyczy

Wartość
wkładu
prywatnego
z tytułu jednej
uczestnikogodziny =
Kolumna E/24
godziny.
F
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W projekcie przewidziano wkład prywatny wyłącznie w postaci gotówki.
Wyliczenie wartości dofinansowania projektu, stanowi sumę wartości dofinansowania w każdej
z poniższych kategorii wydatków:
Łączna wartość dofinansowania z tytułu uczestnictwa w szkoleniach: 191 520 PLN.
Łączna wartość dofinansowania z tytułu usług doradczych: 40 000 PLN (50%).
Łączna wartość dofinansowania z tytułu wydatków inwestycyjnych: 8 000 PLN (100%).
Łączna wartość dofinansowania z tytułu wydatków ogólnych: 94 000 PLN (100%).
Łączna wartości dofinansowania z tytułu wydatków pośrednich: 38 000 PLN (100%).
Łączna wartość dofinansowania całego projektu: 371 520 PLN.

„Rozwój kadr przedsiębiorstwa X poprzez szkolenia i doradztwo (projekt
zamknięty)” – Poddziałanie 8.1.1
Celem projektu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa X w zakresie zarządzania i obsługi klienta w przedsiębiorstwie działającym w branży turystycznej.
Tematy szkoleń:
1. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (1 edycja).
2. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym (1 edycja).
3. Profesjonalna obsługa klienta (4 edycje, dla pracowników: recepcji, restauracji, pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w pokojach).
Powyższe szkolenia mają charakter ogólny, ponieważ wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie
szkoleń uczestnicy będą mogli wykorzystać ewentualnie także u innego pracodawcy. Każdy
z modułów obejmuje 16 godzin lekcyjnych, które odbywać się będą w ciągu 2 dni, w godzinach
pracy uczestników szkoleń. Szkolenia prowadzone będą w postaci mieszanej: warsztatowo-wykładowej.
ZAŁOŻENIA:
Typ Beneficjenta
Zasięg realizacji projektu
Grupa docelowa
Wartość projektu

Średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność hotelową i restauracyjną.
Województwo mazowieckie
60 pracowników
145 tys. PLN

Wartość dodana projektu
Główna wartość dodana projektu polega na tym, że przy wsparciu z EFS przedsiębiorca będzie
miał możliwość objęcia programem szkoleń wszystkich swoich pracowników, zarówno wyższego
i niższego szczebla. W sytuacji, gdyby szkolenia personelu finansowane były wyłącznie ze środków własnych przedsiębiorcy udział w szkoleniach wziąłby wyłącznie personel odpowiedzialny
za zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki możliwości dofinansowania szkoleń pracowników
kompleksowym wsparciem zostaną objęci również pracownicy najniższego szczebla, co przełoży
się na wzrost ich kwalifikacji oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy.

Wartość dofinansowania projektu i wielkość wkładu prywatnego
Rodzaj wsparcia
Szkolenia ogólne
Doradztwo
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Z uwagi na fakt, że podmiot wnioskujący o wsparcie będzie jednocześnie jedynym Beneficjentem udzielonej pomocy, a udział w projekcie wezmą wyłącznie jego pracownicy, wszystkie
zadania w projekcie są objęte regułami pomocy publicznej.
Wkład prywatny Beneficjenta pomocy wniesiony zostanie częściowo w postaci gotówki, a częściowo w postaci wynagrodzeń.
1. Wydatki związane ze szkoleniami – 100 tys. PLN.
2. Wydatki związane z doradztwem – 20 tys. PLN.
3. Wydatki inwestycyjne (cross-financing) – 5 tys. PLN.
4. Wkład prywatny w postaci wynagrodzeń – 20 tys. PLN.
Łączna liczba uczestnikogodzin w projekcie wynosi: 60 (liczba wszystkich uczestników)*
16 (liczba godzin szkolenia) = 960.
Obliczenie wartości dofinansowania wydatków objętych szkoleniową pomocą publiczną:
(Całkowite wydatki objęte pomocą publiczną szkoleniową + wkład prywatny w postaci wynagrodzeń)* intensywność pomocy publicznej szkoleniowej = (100 000 + 20 000)* 70% = 84 000 PLN.
Całkowity wkład prywatny = (całkowite wydatki szkoleniowe + wkład w postaci wynagrodzeń
– wartość dofinansowania = 100 000 + 20 000 – 84 000 = 36 000 PLN.
Wkład prywatny w postaci gotówki = całkowity wkład prywatny z tytułu szkoleń – wkład
w postaci wynagrodzeń = 36 000 – 20 000 = 16 000 PLN.
Wydatki z tytułu wynagrodzeń uczestników szkolenia za faktyczny
czas uczestnictwa w szkoleniu należy ująć jako kolejne zadanie, objęte
regułami pomocy publicznej na szkolenia lub jako działanie w zadaniu
dotyczącym realizacji szkolenia.
Wyliczenie wartości dofinansowania projektu, stanowi sumę wartości dofinansowania w każdej
z poniższych kategorii wydatków:
Łączna wartość dofinansowania z tytułu uczestnictwa w szkoleniach: 84 tys. PLN.
Łączna wartość dofinansowania z tytułu usług doradczych (50%): 10 tys. PLN.
Łączna wartość dofinansowania z tytułu wydatków inwestycyjnych (100%): 5 tys. PLN.
Łączna wartość dofinansowania całego projektu: 99 tys. PLN.
Kategorie wydatków kwalifikujące się do wsparcia
1. Wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczone dla
osób prowadzących szkolenie lub świadczących usługi doradztwa związanego ze szkoleniem.
2. Podróże służbowe osób prowadzących szkolenie, Beneficjentów pomocy oraz pracowników
Beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie.
3. Materiały szkoleniowe oraz ich dostawa.
4. Najem, dzierżawa lub leasing operacyjny pomieszczeń lub sprzętu związanych bezpośrednio
z realizacją szkolenia.
5. Pokrycie innych kosztów bieżących szkolenia, w tym kosztów obsługi projektu, egzaminów,
a także zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia.
6. Amortyzacja sprzętu i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji
szkolenia.
7. Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą projektu szkoleniowego, w tym
koszty diagnozy potrzeb szkoleniowych Beneficjentów pomocy poniesione do dnia zawarcia
umowy o dofinansowanie projektu.
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8. Wynagrodzenie Beneficjentów pomocy lub pracowników Beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu – do
wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowalnych określonych w punktach 1–7.
9. Zakup usługi szkoleniowej.
Powyższe wydatki powinny być przedstawione w kwotach netto, za
wyjątkiem sytuacji, gdy Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego
zwrotu lub odliczenia.

Wydatki inwestycyjne w ramach projektu objęte są zasadą cross-financingu, a ich wielkość nie
może przekroczyć wartości 10% wydatków przeznaczonych na szkolenie.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie
Wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą powyżej 1 roku załączają do wniosku
o dofinansowanie:
a) kopię sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową (w przypadku Beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy,
lub
b) zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów za ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku podmiotów, które prowadzą ewidencję w formie księgi przychodów i rozchodów.
Wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność krócej niż 1 rok, którzy nie zamknęli jeszcze roku
obrotowego, powinni dołączyć do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu:
a) bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego inny
dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego) za ostatnie
3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
b) w przypadku podmiotów nie posiadających obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego – zestawienie przychodów i rozchodów za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
W przypadku projektów partnerskich do wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu należy załączyć również dokumenty potwierdzające
sytuację finansową partnera, zgodnie z zasadami zaprezentowanymi
powyżej.

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Złożony w wyznaczonym terminie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu kierowany jest
do oceny, która składa się z dwóch etapów: oceny formalnej (trwającej 14 dni roboczych od
momentu złożenia wniosku)40 oraz oceny merytorycznej (prowadzonej przez Komisję Oceny
Projektów, której posiedzenia odbywają się przynajmniej raz w miesiącu). Poprawność formalna
wniosku weryfikowana jest w odniesieniu do poniższych kryteriów:

40

Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) może przedłużyć czas oceny do 21 dni roboczych w uzasadnionych przypadkach.
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1) Kryteria formalne ogólne
Rodzaj
kryterium

Ogólne
formalne

Dostępu

Przedmiot oceny
Złożenie wniosku we właściwej instytucji (Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych).
Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim.
Złożenie wniosku w terminie określonym przez MJWPU.
Sporządzenie wniosku na obowiązującym formularzu.
Kompletność wniosku (tj. wydruk powinien zawierać wszystkie strony, być opatrzony
pieczęciami Wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby).
Suma kontrolna wniosku powinna być tożsama na każdej stronie złożonego wniosku
zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
Złożenie załącznika określającego sytuację finansową Projektodawcy oraz Partnerów
(jeśli projekt jest partnerski).
Wnioskodawca nie może być wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).
Wsparcie powinno być kierowane do osób zatrudnionych na terenie województwa
mazowieckiego.
Powinien być zapewniony wkład prywatny w wysokości określonej dla projektów objętych pomocą publiczną.

Kryteria dostępu zawarte są zawsze w aktualnym Planie Działania41.
2) Kryteria merytoryczne i ich punktacja są identyczne jak w Poddziałaniu 2.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (podrozdział 3.4. niniejszego Przewodnika).
3) Kryteria strategiczne – definiowane są przez Zarząd Województwa w Planie Działań na dany
rok i dodatkowo punktowane, jednakże Zarząd może zrezygnować z ich przyjmowania.
W konkursie ogłoszonym w roku 2008 nie przyjęto żadnego kryterium strategicznego dla
Poddziałania 8.1.1.

5.6. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego
Projekt zakładający rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przedstawiamy na przykładzie
Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które realizowane jest w województwie
warmińsko-mazurskim. Pamiętaj, że zasady Działania 6.2. są bardzo podobne w każdym województwie, jednakże mogą różnić się w szczegółach, np. w zakresie wielkości wkładu własnego
w dotacji inwestycyjnej.
ZAŁOŻENIA:
Typ Beneficjenta
Miejsce realizacji inwestycji

osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą
powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie

Absolwent szkoły wyższej o profilu turystycznym, pasjonat żeglarstwa, planuje rozpocząć
działalność gospodarczą w miejscu swojego stałego zamieszkania (w Giżycku), otwierając wypożyczalnię sprzętu wodnego takiego jak: kajaki, rowery wodne, łódki. W przyszłości, w miarę
rozwoju działalności i osiągania przychodów przyszły przedsiębiorca zamierza rozwinąć swoją
ofertę usługową o wypożyczalnię skuterów oraz żaglówek.
W tym celu absolwent może skorzystać z Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
gdzie może uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotację inwestycyjną, jak również wsparcie
pomostowe.

41

Wymienione kryteria dostępu wynikają z Planu Działań na rok 2008.
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Rodzaje wsparcia:
1. Szkolenia i doradztwo.
2. Dotacja inwestycyjna.
3. Wsparcie pomostowe: podstawowe i przedłużone.
Osoba zamierzająca założyć własną działalność gospodarczą, zgłaszając się do instytucji udzielającej wsparcia powinna spełnić kryteria grupy docelowej, przyjęte przez tę instytucję. Przykładowe kryteria grupy docelowej:
• osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu
ostatnich dwóch lat,
• kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
• osoby do 25 roku życia,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby po 45 roku życia,
• osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do
25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

W Działaniu 6.2. PO KL bezpośrednim udzielaniem dotacji inwestycyjnych nie zajmuje Instytucja Pośrednicząca (I lub II stopnia)42 dla
Priorytetu VI w danym województwie. IP udziela dotacji instytucjom
(Beneficjentom – Projektodawcom), które bezpośrednio dystrybuują
dotacje oraz obejmują uczestników wsparciem szkoleniowo-doradczym, zarówno przed, jak i po założeniu działalności gospodarczej. Na
podstronie internetowej WUP-u w Olsztynie publikowana jest lista
instytucji, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów i do
tych instytucji należy się zgłosić w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. sposobu oraz warunków udziału w projekcie.

Kwalifikacja do projektu następuje najczęściej na podstawie wstępnego pomysłu na biznes,
a także na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w ramach której kandydat oceniany jest m.in.
pod kątem motywacji do podjęcia i kontynuacji działalności gospodarczej.
Beneficjentem pomocy (uczestnikiem projektu) może zostać osoba,
która:
• nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie co najmniej
12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu,
• nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz o korzysta z pełni praw
publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
• nie pozostaje w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa
o dzieło lub inne) z Beneficjentem (Projektodawcą), Partnerem lub
wykonawcą w ramach projektu oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Olsztynie i instytucjami wobec niego nadrzędnymi.
Wszelkiego rodzaju wsparcie, które otrzymuje Uczestnik projektu udzielane jest na podstawie
zawartych umów pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą) a Beneficjentem pomocy (uczestnikiem).
42

W województwie warmińsko-mazurskim funkcję IPII pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
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Szkolenia i doradztwo
Zakwalifikowany absolwent przechodzi blok szkoleniowo-doradczy, w ramach którego pozyskuje
wiedzę w zakresie różnych aspektów (prawnych, organizacyjnych, finansowych) prowadzenia
działalności, a także przygotowuje biznes plan i niezbędne wnioski.
Wsparcie szkoleniowe udzielane jest w minimalnym wymiarze 40 godzin lekcyjnych i odbywa się
w grupach o liczebności od 10 do 30 osób. Doradztwo w ramach projektu prowadzone jest tak,
aby odpowiadało indywidualnym potrzebom uczestników oraz obejmuje zarówno konsultacje
tematyczne, jak i pomoc indywidualną ad hoc.
Do momentu zarejestrowania działalności gospodarczej uczestnik projektu korzysta ze wsparcia
szkoleniowo-doradczego tzw. podstawowego, natomiast od dnia zarejestrowania firmy wsparcie
w postaci usług szkoleniowo-doradczych objęte jest pomocą de minimis i od tego momentu
stanowi wsparcie specjalistyczne.
Zakres udzielanego wsparcia szkoleniowo-doradczego definiowany jest indywidualnie dla każdego uczestnika w oparciu o:
 formularz rekrutacyjny Beneficjenta pomocy,
 diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych Beneficjenta pomocy,
 inne kryteria stosowane przez Beneficjenta (Projektodawcę) w procesie rekrutacji.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie pomostowe oraz dotację inwestycyjną jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie trwania
projektu, nie wcześniej jednak niż w dniu przyjęcia do projektu, który
jest rozumiany jako dzień podpisania Umowy o świadczenie usług
szkoleniowo-doradczych. Należy bardzo dokładnie przemyśleć kwestię
formy, w jakiej prowadzona będzie działalność gospodarcza z uwagi
na fakt, iż nie ma możliwości jej zmiany w trakcie trwania projektu.

Dotacja inwestycyjna
Wielkość wsparcia o jaką może ubiegać się Beneficjent pomocy zależna jest od wykazanych
potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalna wysokość wsparcia to
40 tys. PLN. Beneficjent pomocy powinien wnieść wkład własny w wysokości co najmniej
10% wartości przyznanej dotacji. Wkład ten może zostać wniesiony w postaci gotówki bądź
wkładu rzeczowego. Jednorazowa dotacja powinna zostać wykorzystana na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, które umożliwią funkcjonowanie nowopowstałej firmy. Aby uzyskać ten
rodzaj wsparcia Beneficjent pomocy powinien złożyć wniosek (do Beneficjenta-Projektodawcy)
o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami.
Dotacja nie powinna być wykorzystywana jako środki na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, taką jak: reklama, czynsz, ubezpieczenia
i inne.
Załączniki do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej:
• potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej,
• kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,
• biznes plan na okres co najmniej 2 lat działalności przedsiębiorstwa (w tym spółdzielni lub
spółdzielni socjalnej),
• harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją
inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram
wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem,
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•

oświadczenie o wniesieniu wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości inwestycji.
Złożone wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Wniosków,
w której uczestniczyć może również przedstawiciel Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Olsztynie.

Po zakończeniu procesu oceny Beneficjent pomocy uzyskuje pisemną informację o wynikach,
jak również o możliwości przyznania dofinansowania.
Wsparcie w postaci dotacji może otrzymać wyłącznie przedsiębiorca, dlatego najpóźniej do dnia
podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Beneficjent pomocy
zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
• dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru (Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego),
• kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy,
• kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS
ZFA/ZPA) / KRUS,
• zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy podejmowanej działalności,
• oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de mi-

nimis,

•

•

•

oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy
de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,
o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, obliczonej
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy (jeśli dotyczy),
oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym
Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty
udzielające pomocy (jeśli dotyczy),
zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia.

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia może stanowić weksel
własny, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego,
akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Dotacja inwestycyjna jest wypłacana w formie zaliczkowo-refundacyjnej, co oznacza, że:
• 80% wartości dotacji wypłacane jest w formie zaliczki (po podpisaniu Umowy),
• 20% wartości dotacji stanowi płatność końcową, która jest dokonywana po zrealizowaniu
inwestycji przez Beneficjenta pomocy i po zatwierdzeniu całkowitego rozliczenia.

Wsparcie pomostowe
Jak już zostało wspomniane na początku niniejszego studium przypadku Beneficjentowi pomocy
przysługuje również wsparcie pomostowe, które występuje w dwóch formach:
1. Pomocy szkoleniowo-doradczej.
2. Pomocy finansowej, stanowiącej bezzwrotną pomoc kapitałową, wspomagającą funkcjonowanie nowo powstałego przedsiębiorstwa do momentu uzyskania przez nie płynności finansowej. Ten rodzaj wsparcia wypłacany jest w postaci comiesięcznych transz, w wysokości
nie wyższej niż 1 126 PLN.
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Finansowe wsparcie pomostowe występuje w dwóch wariantach czasowych:
• przez 6 miesięcy (od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) – wsparcie pomostowe
podstawowe,
• przez 12 miesięcy (od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) – wsparcie pomostowe przedłużone.
Kapitałowe wsparcie pomostowe podstawowe może zostać przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat stałych, umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, takich jak:
• składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe,
• inne opłaty stałe niezbędne do funkcjonowania firm (np. czynsz, koszty obsługi księgowej).
Wsparcie pomostowe przedłużone udzielane jest przedsiębiorcom, u których utrzymuje się słaba
kondycja finansowa (np. spowodowana tzw. martwym sezonem), ale istnieje celowość udzielania im dalszej pomocy. Pomoc ta stanowi wydłużenie wsparcia podstawowego o kolejnych
6 miesięcy. Udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego, jak i przedłużonego uwarunkowane jest wcześniejszym złożeniem wniosków do Beneficjenta (Projektodawcy), pozytywnym
ich rozpatrzeniem, jak również podpisaniem umów.
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy
złożyć nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego.

5.7. Centrum narciarsko-snowboardowe
ZAŁOŻENIA:
Typ Beneficjenta
Miejsce realizacji inwestycji

podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym
województwo lubuskie, m. Gorzów Wielkopolski

Władze Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim ogłosiły konkurs dla inwestorów
zainteresowanych budową centrum narciarsko-snowboardowego. Centrum narciarsko-snowboardowe będzie zlokalizowane w Gorzowie, w dzielnicy Wieprzyce. Okolica bogata jest w piękne tarasy widokowe porośnięte lasami oraz liczne morenowe wzniesienia pełne iglaków.
W odpowiedzi na konkurs, prywatny inwestor planuje stworzyć takie centrum narciarsko-snowboardowe w okolicach Gorzowa. Jest to przykład współpracy przedsiębiorczości prywatnej
z sektorem publicznym. Projekt obejmuje budowę drogi dojazdowej do ośrodka, parking na
100 samochodów, dwa wyciągi: jeden o długości 350 metrów, a drugi 150-metrowy dla dzieci.
Każdy z wyciągów będzie wwoził 1350 narciarzy na godzinę. U podnóża góry powstanie budynek stacji dolnej z kasami, wypożyczalnią sprzętu narciarskiego i barem gastronomicznym. Oba
stoki będą oświetlone i sztucznie naśnieżane przez armatki. W sumie będą dwie trasy narciarskie i jedna do snowboardu.
Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest wspólna
realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy
podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Dla przedsiębiorców działających na zasadzie PPP przygotowano Działanie 5.1. Rozwój
i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.
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Należy zauważyć, że istotnym warunkiem osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej regionu,
a w konsekwencji sukcesu gospodarczego jest podniesienie jakości infrastruktury turystycznej
i sportowej. Dlatego też, realizacja inwestycji powinna odbywać się na zasadzie spójnych i komplementarnych przedsięwzięć, które w efekcie doprowadzą do powstania atrakcyjnego produktu
turystycznego. Niewątpliwie, działania w obszarze turystyki i sportu są ważnym elementem
podnoszącym atrakcyjność turystyczną regionu. Podniesienie stanu technicznego infrastruktury
turystycznej jest niezbędnym warunkiem ich skuteczności.
W ramach Priorytetu V wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki. Finansowe wsparcie
uzyskają ponadto przedsięwzięcia polegające na budowie lub modernizacji oraz wyposażeniu
obiektów sportowych o charakterze turystycznym (w tym baseny, hale sportowe i widowiskowe).

Dopuszczające

Ocena formalna

132

Kryteria stosowane podczas oceny formalnej wniosków
Wniosek musi być złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie.
Zgodność projektu z typem projektów określonym w konkursie.
Wniosek powinien być dostarczony do Punktu przyjmowania wniosków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków i złożony w wyznaczonym terminie
Kwalifikowalność
i miejscu.
wniosku
Wniosek wraz z załącznikami musi być złożony w zamkniętym kartonie.
Karton powinien być opisany zgodnie z wytycznymi konkursu (pełna nazwa oraz
adres Wnioskodawcy, prawidłowy numer i nazwa Działania/Poddziałania, tytuł
projektu, prawidłowy numer konkursu, z dopiskiem „Nabór wniosków”.
Kwalifikowalność Wnioskodawca musi być uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach
naboru.
Wnioskodawcy
Zastosowanie właściwego formularza wniosku aplikacyjnego.
Kompletność
i zgodność
Dostarczenie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami w wersji papierowej
wniosku
(w 2 egzemplarzach: 1 oryginał + 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD).
Formularz wniosku powinien być trwale zszyty, spięty, zbindowany w sposób
uniemożliwiający jego dekompletację.
Wniosek musi być wypełniony w języku polskim na obowiązującym formularzu.
Formularz musi być podpisany na ostatniej stronie wniosku niebieskim tuszem
wraz z datą oraz imienną pieczątką przez osoby uprawnione lub upoważnione
do reprezentowania Wnioskodawcy.
Każdą stronę formularza wniosku (1 oryginał + 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy ponumerować.
Należy zastosować właściwy formularz wniosku aplikacyjnego.
Każda strona formularza wniosku (oryginał) powinna być zaparafowana niebieskim tuszem przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania
Wnioskodawcy.
Każdą stronę formularza wniosku/kopii należy podpisać niebieskim tuszem wraz
z datą, imienną pieczątką oraz pieczątką potwierdzającą zgodność kopii z oryginałem, przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
Wszystkie wymagane pola w formularzu wniosku muszą być wypełnione.
Należy złożyć komplet wymaganych załączników do wniosku zgodnie z listą
załączników zamieszczoną w formularzu wniosku.
Załączniki muszą być ponumerowane kolejno zgodnie z listą zamieszczoną
w formularzu wniosku.
Załączniki do wniosku muszą być dołączone w kolejności zgodnej z listą
zamieszczoną w formularzu wniosku.
Każdy załącznik powinien być poprzedzony kartą informacyjną.
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Pomoc publiczna
Ocena
oddziaływania
na środowisko

Natura 2000

Formalne

Wskaźniki i cele
projektu

Budżet

Luka finansowa
Cross-financing
Trwałość
projektu
Promocja
projektu
Polityki
horyzontalne
Prawo zamówień
publicznych

Każdą kartę informacyjną należy odpowiednio opisać (numer i nazwa załącznika, ilość stron lub adnotacja „Nie dotyczy”).
Załączniki do wniosku o objętości większej niż 1 strona muszą być dołączone
w zwartej formie (spięte, zszyte lub zbindowane) i mieć kolejno ponumerowane
strony.
Należy dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające brak podwójnego
finansowania projektu ze środków UE w ramach innych programów pomocowych.
Załączone dokumenty muszą być aktualne (np. wypis z KRS, dokumentacja
techniczna, pozwolenie na budowę).
Miejscem inwestycji musi być województwo lubuskie.
Projekt musi być odpowiednio sklasyfikowany.
Określenie właściwego Schematu pomocy publicznej we wniosku (jeśli dotyczy).
Czy projekt wymaga sporządzenia raportu z oddziaływania na środowisko?
Zgodność raportu z oceny oddziaływania na środowisko z Wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programów operacyjnych (jeśli dotyczy).
Czy projekt jest realizowany na obszarze Natura 2000?
Zgodność postępowania w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na obszar
sieci Natura 2000 z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Zgodność zastosowanych wskaźników z zakresem projektu.
Wskaźniki podane we wniosku powinny być wybrane z listy standardowych
wskaźników monitoringowych odpowiednio do typu projektu w ramach danego
Działania/Poddziałania (kody i nazwy oraz jednostki miary).
Należy podać wszystkie wartości dla każdego wskaźnika – wartość bazową,
wartości pośrednie (dla projektów realizowanych przez okres dłuższy niż 1 rok
kalendarzowy) i wartość docelową (po zakończeniu realizacji projektu).
Zgodność projektu z ogólnym celem Działania/Poddziałania.
Zgodność całkowitego kosztu projektu z zapisami ULRPO.
Poprawność części finansowych wniosku pod względem rachunkowym.
Wszystkie koszty ujęte w budżecie projektu powinny stanowić wydatki kwalifikowalne w ramach danego Działania i typu projektu.
Odpowiednie przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zgodność źródeł finansowania projektu z zapisami ULRPO.
Zapis w projekcie musi odpowiadać zapisom dokumentu źródłowego (jeśli dotyczy).
Czy w ramach projektu zakłada się wydatki w ramach cross-financingu?
Prawidłowe oszacowanie i zgodność wydatków w ramach cross-financingu
z zapisami ULRPO (jeśli dotyczy).
Zapewnienie trwałości projektu.
Zapewnienie promocji projektu.
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej.
Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych.
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Ocena merytoryczna
Maks.
liczba
punktów

Kryteria merytoryczne oceny projektów dla Priorytetu V

Aspekt horyzontalny

Aspekt strategiczny

Aspekt techniczny

Koszty
– zasadność
i adekwatność

Efektywność
projektu
Prawidłowość
przeprowadzenia
analiz
Zdolność
instytucjonalna

Adekwatność
zaproponowanych
rozwiązań
w stosunku do
potrzeb
Ekonomiczny
wpływ na rozwój
regionu
Cel projektu
(zgodność
z kryteriami
specyficznymi)
Komplementarność

Wpływ na
realizację
polityk
horyzontalnych

Czy koszty podane przez Wnioskodawcę są realne w stosunku
do zamierzonych działań, czy wydatki poniesione w takiej wysokości i zgodnie z harmonogramem przestawionym przez
Wnioskodawcę są spójne z zakresem rzeczowym inwestycji, czy
podane koszty są cenami rynkowymi?
Czy wskaźniki efektywności projektu uzasadniają potrzebę jego
realizacji? (np. wskaźnik koszty/korzyści, ERR)
Czy analizy i prognozy wykonane na potrzeby realizacji inwestycji zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami,
czy są wykonane rzetelnie?
Czy podmiot realizujący projekt jest do tego odpowiednio przygotowany, czy posiada odpowiednie zabezpieczenie rzeczowe,
finansowe i kadrowe, czy ze względu na status prawny, sytuację Wnioskodawcy oraz czynniki zewnętrzne istnieje zagrożenie realizacji projektu?
Czy zakres inwestycji w rzeczywistości wynika z potrzeb i czy
zaspokaja je w wystarczającym zakresie?

15

15
6

6

15

Czy zakres inwestycji przyczyni się bezpośrednio do wzrostu
konkurencyjności regionu/podmiotu realizującego projekt?
Czy realizacja projektu faktycznie jest zgodna z celami Działania, w ramach którego ma być współfinansowana, w jakim
stopniu wpłynie na osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji Działania?
Czy projekt jest powiązany z innymi projektami realizowanymi,
zrealizowanymi w ciągu ostatnich 2 lat lub planowanymi do
realizacji w ciągu najbliższych 3 lat przez Wnioskodawcę lub
inny podmiot przy zachowaniu ścisłego związku pomiędzy projektami, w szczególności w ramach: PO KL, PROW, EWT,
PO IŚ, PO IG?
Czy projekt jest neutralny bądź pozytywny pod względem realizacji polityk horyzontalnych oraz w jakim stopniu projekt realizuje politykę zatrudnienia oraz zrównoważony rozwój?

30

30

9

10

Razem 136 punktów

Kryteria merytoryczne specyficzne dla Działania 5.1.
W ramach Działania 5.1., ocenie podlegać będzie zgodność projektu z założeniami i celami
„Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006–2013”. Preferowane będą przedsięwzięcia
przyczyniające się do stworzenia kompleksowej oferty turystycznej, lokalnego produktu turystycznego oraz promocji lokalnych walorów turystycznych. Dodatkowe punkty otrzymają projekty mające wpływ na zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług turystycznych.
Priorytetowo potraktowane będą projekty, które wpłyną na zwiększenie ruchu turystycznego oraz projekty mające wyraźny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, powiatu, gminy.
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Dla projektów z Działania 5.1. z zakresu promocji oferty turystycznej oraz regionalnych produktów turystycznych maksymalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. PLN, a dla pozostałych typów projektów, maksymalna wartość wsparcia została określona na poziomie
5 mln PLN. W przypadku projektów dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury
z zakresu turystyki niezbędne jest dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydatki kwalifikowane
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

koszt podatku VAT, tylko w przypadku, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony
przez Beneficjenta (jeśli podatek VAT może być częściowo odzyskany, to kwalifikowana jest
ta część podatku VAT, która nie może być odzyskana) i nie jest on możliwy do odzyskania,
nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu,
koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją,
koszty związane z otwarciem i prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta
na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, koszty audytu projektu, jeśli
audyt jest wymagany przepisami prawa lub postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,
opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej i kulturalnej,
promocja oferty z zakresu turystyki i kultury:
o koszty przygotowania, druku oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych (m.in. katalogi, foldery, ulotki, prezentacje multimedialne na CD/DVD),
o koszty tłumaczenia,
opracowanie analiz, ekspertyz niezbędnych dla zapewnienia dalszego funkcjonowania
obiektów,
koszty wynagrodzenia dla ekspertów (na podstawie umowy o dzieło/umowy zlecenia),
wydatki związane z przygotowaniem projektu:
o analizy i ekspertyzy niezbędne do realizacji projektu,
o przygotowanie dokumentacji projektowej (warunkiem uznania niniejszych wydatków na
przygotowanie dokumentacji projektowej za kwalifikowane jest wskazanie tych wydatków w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu), w tym: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna,
o prace projektantów, architektów,
o zakup nieruchomości niezabudowanej (grunt) lub zabudowanej z zamiarem wyburzenia
stojących na niej budynków (przy czym w przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków w wydatkach kwalifikowanych
nie uwzględnia się wartości budynków), nierozerwalnie związanej z realizacją projektu,
do wysokości 10% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu, przy czym cena nabycia nie może przekraczać wartości rynkowej gruntu, a jego wartość musi być potwierdzona operatem szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę,
o przygotowanie dokumentacji przetargowej,
o koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych,
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:
o przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,
o prace rozbiórkowe,
o prace ziemne,
o prace budowlano-montażowe,
o prace instalacyjne w tym wydatek na instalację nabytego w ramach projektu (zakup lub
leasing) środka trwałego,
o prace wykończeniowe,
o modernizacja infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (w tym: linii elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej,
wodociągowej),
o zakup środka trwałego (sprzęt lub wyposażenie) nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu, stanowiącego integralną część projektu (w przypadku zakupu
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używanego sprzętu lub wyposażenia, różnica pomiędzy jego ceną nabycia a wartością
rynkową ustaloną przez niezależnego rzeczoznawcę stanowić będzie wydatek niekwalifikowalny),
o koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji
i dystrybucji materiałów promocyjnych),
o koszty leasingu, w przypadku gdy projekt przewiduje nabycie praw do korzystania
z aktywów w takiej formie, obejmujące: wydatek na zapłatę rat leasingowych ponoszonych przez leasingobiorcę (spłata części raty leasingowej odpowiadającej
spłacie kapitału leasingowanego aktywa).
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6. Źródła informacji
Program
Operacyjny

Instytucje Pośrednicząca

PO Kapitał Ludzki –
komponent
centralny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania EFS
tel. (0-22) 693 46 18
www.dwfefs.gov.pl
wdrazanieEFS@mpips.gov.pl

PO Innowacyjna
Gospodarka

Dla III–VI Priorytetu PO IG
Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
tel.: (0-22) 693 51 09
www.mg.gov.pl
mg@mg.gov.pl

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Instytucja Pośrednicząca
II stopnia
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
tel. (0-22) 432 80 80
www:parp.gov.pl
info@parp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
(dla Działań: 4.4 i 6.1,)
tel. (0-22) 432 80 80
www.parp.gov.pl
info@parp.gov.pl

Polska Organizacja Turystyczna
(dla Działania 6.4)
Departament Funduszy Europejskich
tel. (0-22) 536 70 80
www.pot.gov.pl
fundusze@pot.gov.pl
Wydatkowaniem środków zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie, tel. 0-800 38-00-84
info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

Komponent regionalny PO KL
WOJEWÓDZTWO

Dolnośląskie

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego,
Wydział EFS

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Polityki Regionalnej
Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego,
Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego
Departament Europejskiego
funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego,
Departament ds. PO KL

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
II STOPNIA
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu – filia we Wrocławiu
tel. (0-71) 336 58 21
www.dwup.pl
wrwu@praca.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
tel. (0-56) 622 86 00
www.wup.torun.pl
towu@praca.gov.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
tel. (0-56) 657 14 60
www.ropstorun.home.pl
ropstor@to.onet.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
tel. (0-81) 463 53 00
www.wup.lublin.pl
sekretariat@wup.lublin.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej
Górze
tel. (0-68) 456 56 56
www.wup.zgora.pl
wup@wup.zgora.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
tel. (0-42) 663 02 51
www.wup.lodz.pl
lowu@praca.gov.pl
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Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie
Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego,
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego,
Departament Strategii i Rozwoju
Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego,
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego,
Departament Polityki Regionalnej
i Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Departament EFS
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego,
Wydział Programowania Rozwoju
i Funduszy Europejskich
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju
Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Departament EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
tel. (0-12) 42 29 892
www.wup-krakow.pl
wup_krak@bci.krakow.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
tel. (0-22) 578 44 00
www.wup.mazowsze.pl
wawu@praca.gov.pl
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych
tel. (0-22) 295 20 00
www.mazowia.eu
promocja@mazowia.eu
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
tel. (0-77) 441 67 01
www.wup.opole.pl
opwu@praca.gov.pl
Nie występuje
Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
tel. (0-85) 749 72 00
www.up.podlasie.pl
biwu@praca.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
tel. (0-58) 307 75 66
www.wup.gdansk.pl
gdwu@praca.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
tel. (0-32) 255 43 25
www.wup-katowice.pl
kawu@praca.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
tel. (0-41) 364 16 00
www.wup.kielce.p
wup@wup.kielce.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
tel. (0-89) 522 79 00
www.up.gov.pl
olwu@up.gov.pl
Nie występuje
Nie występuje

Regionalne Programy Operacyjne
Regionalny Program
Operacyjny (RPO)

Instytucje
Zarządzająca RPO

RPO Województwa
Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl

RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl
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Instytucje Pośredniczące
(IP/IPII)
Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca
tel. (0-71) 776 58 00
www.dip.dolnyslask.pl
info.dip@umwd.pl
Nie występuje
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RPO Województwa
Lubelskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
www.rpo.lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania
Przedsiębiorczości
tel. (0-81) 462 38 00
www.lawp.lubelskie.pl
lawp@lubelskie.pl

RPO Województwa
Lubuskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
www.lrpo.lubuskie.pl

Nie występuje

RPO Województwa
Łódzkiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
www.rpo.lodzkie.pl

RPO Województwa
Małopolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
www.wrotamalopolski.pl/
root_fem

RPO Województwa
Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl

RPO Województwa
Opolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
www.rpo.opolskie.pl

RPO Województwa
Podkarpackiego
RPO Województwa
Podlaskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
www.wrota.podkarpackie.pl/
pl/rpo
Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
tel. (0-42) 230 15 50
www.cop.lodzkie.pl
cop@cop.lodzkie.pl
Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości
tel. (0-12) 376 91 00
www.mcp.malopolska.pl
sekretariat@mcp.malopolska.pl
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych
tel. (0-22) 295 20 00
www.mazowia.eu
promocja@mazowia.eu
Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki
tel. (0-77) 403 36 60
www.orcg.opolskie.pl
info@ocrg.opolskie.pl
Nie występuje

Nie występuje
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
tel. (0-58) 323 31 00
www.arp.gda.pl
sekretariat@arp.gda.pl
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
tel. (0-32) 743 91 60
www.scp-slask.pl
scp@scp-slask.pl

RPO Województwa
Pomorskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
www.dpr.woj-pomorskie.pl

RPO Województwa
Śląskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskie
www.rpo.silesia-region.pl

RPO Województwa
Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
www.rozwoj-swietokrzyskie.pl

Nie występuje

RPO Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
www.rpo.warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. (0-89) 522 02 00
www.wmarr.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

RPO Województwa
Wielkopolskiego
RPO Województwa
Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
www.rpo.wzp.pl

Nie występuje

Nie występuje
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7. Słownik skrótów
Skrót
ARiMR
EFRR
EFS
EWT
FS
IP
IPII
IZ
JRE
KK
KOP
MRR
MSP
NSRO
NSS
PO „RYBY”
PO IŚ
PO KL
PO PT
PO RPW
POT
PROW
RPO

140

Pełna nazwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
Europejska Współpraca Terytorialna
Fundusz Spójności
Instytucja Pośrednicząca
Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Instytucja Zarządzająca
Jednolity Rynek Europejski
Komisja Konkursowa
Komisja Oceny Projektów
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Narodowa Strategia Spójności
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Polska Organizacja Turystyczna
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Regionalny Program Operacyjny

