
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej 
i zaplecza turystycznego

w ramach RPO WSL 2007-2013



Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego

Cel główny RPO:

stymulowanie 

dynamicznego rozwoju, 

przy wzmocnieniu spójności 

społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej regionu 

* Alokacja w euro



Priorytet III. Turystyka

Cel priorytetu: 

wzrost 

konkurencyjności 

turystycznej regionu 

Działania:

3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego

3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

3.3 Systemy informacji turystycznej

3.4 Promocja turystyki



Infrastruktura okołoturystyczna

i zaplecza turystycznego -

instytucje wdrażające

IP2
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.1.1 
Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/ 
przedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.2.1 
Infrastruktura 

okołoturystyczna/ 
przedsiębiorstwa

IZ RPO WSL
Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego

Poddziałanie 3.1.2 
Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/ 
podmioty publiczne

Poddziałanie 3.2.2 
Infrastruktura 

okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne



Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki i stowarzyszenia

Organizacje turystyczne, nie działające w celu osiągnięcia zysku

Organizacje pozarządowe

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione 
wyżej)

Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-8 reprezentowane przez lidera

Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie 
publiczno–prywatnym

Instytucje publiczne - beneficjenci



Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/ podmioty publiczne (1) 

Walory środowiska przyrodniczego i kulturowe, bliskość trzech 
międzynarodowych lotnisk oraz atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna 
tworzą możliwość rozwoju turystyki rekreacyjno–wypoczynkowej, 
przemysłowej, kulturowej, pielgrzymkowej i biznesowej

Alokacja: 4 162 812 euro

Cel poddziałania:

poprawa jakości infrastruktury turystycznej 

regionu



Typy projektów

Budowa, przebudowa i remont bazy noclegowej 
wraz z niezbędnym wyposażeniem

Budowa, przebudowa i remont bazy 
gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem

Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/ podmioty publiczne (2) 



Baza noclegowa - element zagospodarowania turystycznego, 
na który zestawiają się wszelkie obiekty i urządzenia 
umożliwiające turyście nocleg poza jego miejscem stałego 
zamieszkania. Są to zakłady noclegowe np. hotele, motele, 
domy wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska oraz  
obozowiska turystyczne np. kempingi i pola biwakowe

Baza gastronomiczna – element zagospodarowania 
turystycznego, na który zestawiają się wszystkie obiekty
i urządzenia związane z zapewnieniem żywienia 
(indywidualnego, grupowego) dostosowanego do potrzeb 
ruchu turystycznego

Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/ podmioty publiczne (3) 



Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/ podmioty publiczne (4) 

Przykładowe projekty

- schroniska młodzieżowe

- obiekty sanatoryjno-hotelowe

- kempingi, pola biwakowe

- lokale, kompleksy gastronomiczne



Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/ podmioty publiczne (5) 

ścieżka wyboru projektów: konkurs

• obecnie alokacja wyczerpana

• ostatni konkurs zakończony w 2011 r.

• Zarząd Województwa Śląskiego 
wybrał 9 projektów na łączną kwotę 
dofinansowania14 793 298,23 zł



Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura 
okołoturystyczna/ podmioty publiczne (1) 

Istotnym elementem budowania atrakcyjności województwa jest 
stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz rozwój oferty produktów 
turystycznych przy wykorzystaniu specyficznych walorów

Alokacja: 50 158 695 euro

Cel poddziałania:

tworzenie i rozwój regionalnych produktów 

turystycznych



Typy projektów

Budowa, przebudowa i remont infrastruktury 
aktywnych form turystyki

Budowa, przebudowa i remont infrastruktury oraz 
terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-
sportowych

Budowa, przebudowa i remont bazy 
okołoturystycznej

Tworzenie i rozwój parków tematycznych 
przyczyniających się do wzrostu ruchu 
turystycznego

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura 
okołoturystyczna/ podmioty publiczne (2) 



Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura

okołoturystyczna/ podmioty publiczne (3) 

Infrastruktura aktywnych form turystyki – infrastruktura 
umożliwiająca czynne uprawianie sportu, uprawianie turystyki 
specjalistycznej (np. trasy rowerowe, trasy narciarskie, 
żeglarstwo, jeździectwo, ściany wspinaczkowe)

Baza okołoturystyczna - infrastruktura umożliwiająca 
sprawną obsługę ruchu turystycznego, bezpośrednio związaną 
z obiektem o charakterze turystycznym (np. parkingi, 
sanitariaty, przechowywalnie sprzętu)

Park tematyczny - miejsce wypoczynku, na terenie którego 
znajdują się atrakcje oraz ekspozycje; infrastruktura parku
i oferowane usługi związane są z pewnym motywem, np. 
historycznym, architektonicznym, rekreacyjnym itd.



Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura 
okołoturystyczna/ podmioty publiczne (4) 

Przykładowe projekty

- trasy rowerowe

- trasy do uprawiania narciarstwa biegowego

- trasy do uprawiania nordic walking

- Parki tematyczne miniatur

- skanseny

- amfiteatry



Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna/ podmioty publiczne (5) 

3 ścieżki wyboru projektów

• Projekty kluczowe -73% alokacji 

• Programy Rozwoju Subregionów –
20% alokacji

• Konkurs - 7% alokacji



Projekty kluczowe

- inwestycje o znaczeniu kluczowym z punktu 
widzenia rozwoju regionu

- warunkiem przyznania dofinansowania jest 
spełnianie przez projekty wszystkich kryteriów 
formalnych i merytoryczno-technicznych

-Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 28 
projektów na łączną kwotę dofinansowania: 
144 463 432,02 zł

Ścieżka pozakonkursowa 3.2.2 (1)



Programy Rozwoju Subregionów

-stanowią grupę projektów, których realizacja 
jest szczególnie istotna dla danego subregionu

- warunkiem przyznania dofinansowania jest 
spełnianie przez projekty wszystkich kryteriów 
formalnych i merytoryczno-technicznych

-Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 28 
projektów na łączną kwotę dofinansowania:
36 501 775,78 zł

Ścieżka pozakonkursowa 3.2.2 (2)



Konkurs 3.2.2

Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później 

niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.

Termin naboru:

15.09.2011 r.-
17.11.2011 r.

Planowane 
rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi 
najpóźniej do 
18.05.2012 r.

Dostępne środki 
3 500 000,00 
euro, czyli ok. 

14 552 650 zł

Szybka umowa - szybsze pieniądze

podpisanie umowy o dofinansowanie 

powinno nastąpić niezwłocznie, 

nie później niż sześć miesięcy od daty, 

w której Urząd Marszałkowski 

(IZ RPO) poprosi o przesłanie 

wszystkich dokumentów niezbędnych 

do podpisania umowy



Najważniejsze zasady konkursu 3.2.2

Formularz aplikacyjny wraz z studium wykonalności oraz 
pozostałymi załącznikami składany poprzez Elektroniczny Wniosek 
Aplikacyjny (EWA)

Obowiązuje zasada jeden beneficjent jeden wniosek 
o dofinansowanie projektu w konkursie

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji 
wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wkładu 
własnego w wysokości zgodnej z montażem finansowym projektu                                                       

Dla inwestycji infrastrukturalnych wymagana kopia pozwolenia na 
budowę lub kopia zgłoszenia robót budowlanych



m.in.

- koszty nabycia robót i materiałów budowlanych 
związanych z realizacją projektu

- koszty nabycia nowych środków trwałych, służących 
niezbędnemu wyposażeniu infrastruktury 
okołoturystycznej, oraz koszty instalacji 
i uruchomienia środków trwałych

- zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji 
projektu

- inne wydatki niezbędne dla realizacji projektu, 
o ile tak stanowi wniosek aplikacyjny, będący 
załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu

Wydatki kwalifikowalne3.2.2



m.in.

- wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczający 
10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu

- środki transportu związane z funkcjonowaniem 
infrastruktury turystycznej. W ramach działania 
istnieje możliwość zakupu jedynie specjalistycznych 
środków transportu, zgodnie z Rozporządzeniem RM
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych

- podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu 
o przepisy krajowe tj. Ustawę z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług

- wypełnienie formularza wniosku (aplikacyjnego)
o dofinansowanie projektu

Wydatki niekwalifikowalne 3.2.2



Dofinansowanie projektu

w ramach RPO WSL

Max. 85% kosztów 
kwalifikowalnych - dotacja

Min.15% kosztów 
kwalifikowalnych - wkład własny

Koszty niekwalifikowalne

Koszt całkowity projektu

Projekty z pomocą publiczną 

- do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu 

MRR

Finansuje beneficjent



Regulamin konkursu

Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2007-2013

Wytyczne do kwalifikowalności wydatków

Kryteria wyboru projektów

Instrukcja wypełniania wniosku

Wytyczne do studium wykonalność

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim

Najważniejsze dokumenty konkursowe



Dziękuję za uwagę

Bożena Ginter

Urząd Marszałkowski

Wydział Rozwoju Regionalnego

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

tel. +48 32 77 40 329

fundusze@slaskie.pl

www.rpo.slaskie.pl


