
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej i 
zaplecza turystycznego dla 

przedsiębiorstw



Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
zajmuje się wdrażaniem m.in. poddziałania 

3.1.1 „Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/przedsiębiorstwa” oraz 

poddziałania 3.2.1 „Infrastruktura 
okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”



Mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa 

Zgodnie z definicja zawartą w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia 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 wyłączeo blokowych)

Kto może ubiegad się o wsparcie?



Cele poddziałania 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/przedsiębiorstwa”

Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury 
turystycznej regionu.

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu 
budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej 

wraz z niezbędnym wyposażeniem w mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstwach.



Cele poddziałania 3.2.1 „Infrastruktura 
okołoturystyczna/przedsiębiorstwa” 

Celem działania jest tworzenie i rozwój regionalnych 
produktów turystycznych.

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstwach z zakresu budowy, przebudowy i remontu 

aktywnych form turystyki, terenów rekreacyjnych, bazy okołoturystycznej, 
a także z zakresu tworzenia i rozwoju parków tematycznych 

przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego





Przewidziane do wsparcia typy projektów w 

ramach 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/przedsiębiorstwa”

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa 

i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa 

i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.



Przewidziane do wsparcia typy projektów w ramach 

3.2.1 „Infrastruktura 
okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa 

i remont infrastruktury aktywnych form turystyki.

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa 

i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez 

kulturalno-sportowych.

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa 

i remont bazy okołoturystycznej.

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do 

wzrostu ruchu turystycznego.



Przykładowe projekty w poddziałaniu 3.1.1

W ramach poddziałania 3.1.1 wsparto inwestycje polegające m.in. na:

• adaptacji zabytkowego szybu na restauracje,

• uruchomieniu działalności hotelowo-gastronomicznej w zabytkowym budynku LOK,

• wyposażeniu hotelu wellness,

• budowie hotelu wraz z wyposażeniem,

• adaptacji zabytkowej kamienicy na starówce w celu uruchomienia domu gościnnego, 

• stworzeniu ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego,

• uruchomieniu górskiego schroniska turystycznego z zapleczem noclegowym i 
gastronomicznym,

• uruchomieniu restauracji na wodzie,

• uruchomieniu obiektu restauracyjnego,



Przykładowe projekty w poddziałaniu 3.2.1
W ramach poddziałania 3.2.1 wsparto inwestycje polegające m.in. na:

• promocja tradycji wsi polskiej w ramach parku tematycznego,

• budowa treningowego pola golfowego,

• budowa obiektu rekreacyjno-pływackiego,

• budowa toru off-roadowego,

• uruchomienie profesjonalnego toru dla quadów, 

• park tematyczny – zamki w miniaturze,

• budowa wyciągu narciarskiego wraz z  systemem zaśnieżania stoku,

• modernizacja kortów tenisowych,

• budowa zamkowego placu zabaw dla dzieci, 

• uruchomienie muzeum polskiej muzyki rozrywkowej,

• utworzenie kina plenerowego,

• budowa hali do SQUASHA,

• uruchomienie toru carlingowo-bowlingowego,

• budowa muzeum paleontologicznego z warsztatami pracy twórczej.



Harmonogram konkursów

Priorytet Działanie / 
Poddziałanie

Planowany termin 
konkursu

Alokacja mln EURO

III Turystyka
3.1.1. Infrastruktura 

zaplecza turystycznego/
przedsiębiorstwa

8 maja 2012 – 8 lipca 
2012

12,06



Harmonogram konkursów - podsumowanie

Numer
poddziałania

Termin rozpoczęcia 
naboru

Termin zakooczenia 
naboru

Pula przeznaczona 
na konkurs

3.1.1.
06.03.2009
05.03.2010
08.05.2012

06.05.2009
05.05.2010
08.07.2012

10,00 mln EUR 
13,00 mln EUR
12,06 mln EUR

3.2.1.
07.04.2009
07.06.2010
07.03.2011

08.06.2009
09.08.2010
09.05.2011

7,00 mln EUR 
6,60 mln EUR
6,40 mln EUR

RAZEM >55 mln EUR



Podsumowanie konkursów z 2009

Nazwa 
poddziałania

Ilośd 
złożonych 
wniosków

Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania

Ilośd wniosków po 
pozytywnej ocenie 
formalnej/kwota 
dofinansowania

Ilośd wniosków wybranych 
do dofinansowania

3.1.1 254 117 166 667.85
185  

Na kwotę:
6 689 698,22

78
Na  kwotę:

41 794 502,33

3.2.1 94 40 893 808.63
66

Na kwotę:
30 447 594,64

57
Na kwotę:

26 368 899,11



Podsumowanie konkursów z 2010r.

Nazwa 
poddziałania

Ilośd 
złożonych 
wniosków

Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania

Ilośd wniosków po 
pozytywnej ocenie 
formalnej/kwota 
dofinansowania

Ilośd wniosków wybranych 
do dofinansowania

3.1.1 278 126 876 853,29
203

Na kwotę:
90 448 318,71

104
Na  kwotę:

50 871 471,60

3.2.1 166 72 797 218.26
134

Na kwotę:
60 336 172,66

59
Na kwotę:

26 251 985,93



Nazwa 
poddziałania

Ilośd 
złożonyc

h 
wnioskó

w

Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania

Ilośd wniosków po 
pozytywnej ocenie 
formalnej/kwota 
dofinansowania

3.2.1 199 82 528 764.78
124

Na kwotę:
53 419 060,86

Podsumowanie konkursów z 2011r.



Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Katowicka 47, Chorzów

www.scp-slask.pl

Tel. 32 743 91 60

Fax 32 743 91 61

Punkt informacyjny:

Tel. 32 743 91 71/77

http://www.scp-slask.pl/
http://www.scp-slask.pl/
http://www.scp-slask.pl/

