
Priorytet III. Turystyka 
 

Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Będzie on 

realizowany przez następujące cele szczegółowe priorytetu: 

 Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu, 

 Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, 

 Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej, 

 Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. 

 

Inwestycje w zakresie turystyki mają na celu zwiększenie zainteresowania regionem 

turystów z innych województw kraju, turystów zagranicznych, jak również mieszkańców 

pozostałych subregionów. Zgodnie z powyższym, w ramach priorytetu wspierane są 

projekty w ramach następujących działań: 

 Infrastruktura zaplecza turystycznego, 

 Infrastruktura okołoturystyczna, 

 Systemy informacji turystycznej, 

 Promocja turystyki. 

 

W ramach priorytetu preferowane są projekty kompleksowe, o zasięgu ponadlokalnym, 

przyczyniające się do wzrostu gospodarczego województwa, tworzące nowe produkty 

turystyczne,  uwarunkowane wykorzystaniem elementów regionalnego i lokalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz realizujące założenia wynikające ze Strategii Rozwoju 

Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013. Ponadto, w ramach priorytetu 

preferowane będą projekty uwzględniające w swym zakresie przystosowanie 

infrastruktury turystycznej oraz okołoturystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

między innymi poprzez usuwanie barier architektonicznych.  

 

  



Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego 

Poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa 

 

 

1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Turystyka 

3.  Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca  Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) 

Wojewódzka jednostka organizacyjna pn. "Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości" 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 
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Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na rzecz 

beneficjentów  

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia 

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 
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Numer i nazwa działania 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego 

3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ 

przedsiębiorstwa 
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Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury 

turystycznej regionu. 

Cel działania realizowany jest m. in. poprzez 

poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/ przedsiębiorstwa. 

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. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie 

założenia, iż województwo śląskie jest ważnym 

ośrodkiem turystycznym w kraju, usytuowane jest w 

centrum Europy na przecięciu szlaków komunikacyjnych 

biegnących z południa na północ i ze wschodu na zachód. 

Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

bliskość trzech międzynarodowych lotnisk oraz 

atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna tworzą 

możliwość rozwoju turystyki rekreacyjno-

wypoczynkowej, przemysłowej, kulturowej, 

pielgrzymkowej i biznesowej. Wykorzystanie potencjału 



turystycznego województwa uzależnione jest m.in. od 

stworzenia odpowiedniej bazy turystycznej w 

województwie. W kontekście osiągnięcia celów działania 

ważnym elementem będzie wspieranie przedsiębiorstw 

działających w sektorze turystyki. 
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Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej. 

2. Zrównoważony rozwój rybołówstwa i przybrzeżnych 

obszarów rybackich na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa IV:  Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.        

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia. 

5. Programy Współpracy Transgranicznej 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 

2007- 2013. 

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.1. 

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 
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Przykładowe rodzaje 

projektów1  

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

przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z 

niezbędnym wyposażeniem2. 

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

przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z 

niezbędnym wyposażeniem48. 
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Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

                                                 
1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
2
 W ramach rodzaju projektu realizowane będą również projekty polegające wyłącznie na zakupie środków 

trwałych / wartości niematerialnych i prawnych. 



 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 - obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 - obszary  wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  14 - hotele i restauracje 

22 - inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 
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Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania  

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 3.1.1. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE,  Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL na 

lata 2007-2013). 
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Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Mikroprzedsiębiorstwa3,  

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa4, 

 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19  Tryb przeprowadzania naboru i 

oceny operacji/projektów 

 

 a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  Wojewódzki Sąd Administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

                                                 
3 Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I 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 wyłączeń blokowych). 
4 j.w. 



Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

IP2 – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na podstawie 

upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20  Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 

67 488 236 EUR 

21  Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

29 800 000 EUR 

22  Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

5 258 824 EUR 

23

.

 

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

32 429 412 EUR 
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Maksymalny udział środków UE 

w wydatkach kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

Wsparcie projektów realizowanych przez mikro i małe 

przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji, natomiast przez średnie 

przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji (z wyłączeniem projektów 

dotyczących działalności gospodarczej w sektorze 

transportu, które mogą być  dofinansowane do 

wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). 

 
Dofinansowanie  z  RPO WSL składa się w 85% ze 

środków pochodzących  z  EFRR oraz w 15% ze 

środków Budżetu Państwa.  

25  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 
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Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 

2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.). 
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Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

Rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynika z zapisów § 

12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

11 października 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 

z późn. zm.). 
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Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29

.

 

Minimalna / Maksymalna kwota 

wsparcia (jeśli dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 

200 000 PLN – projekty realizowane przez 

mikroprzedsiębiorstwa 

750 000 PLN - projekty realizowane przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa 
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Forma płatności Refundacja  

31 Wysokość udziału cross- Nie dotyczy 



.

 

financingu (%) 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji5.  

 

W ramach realizacji projektów dotyczących budowy (w tym rozbudowy, odbudowy, 

nadbudowy), przebudowy i remontu wraz z niezbędnym wyposażeniem bazy noclegowej 

oraz bazy gastronomicznej dopuszcza się również zagospodarowanie otoczenia wokół 

obiektów.  

 

W ramach typów projektów podddziałania 3.1.1. kosztem może być budowa, remont, 

przebudowa drogi wewnętrznej 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. 

 

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. 

 

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup: 

 ruchomych środków trwałych, lub 

  wartości niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług 

również poza granicami woj. śląskiego, 

siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą 

ewidencjonowane zakupione środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) muszą 

być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. 

 

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 

ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane w zakresie działalności gospodarczej związanej z: 

 produkcją pierwotną produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust.3 lit.b 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. 

 przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach  

wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. C rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko 

i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 

(EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń 

stosowanych w obrocie mleka i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 

3.07.1987, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, 

z późn. zm.). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane dla działalności prowadzonej w sektorach rybołówstwa 

                                                 
5 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 



i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz 

włókien syntetycznych; na działalność związaną z wywozem do krajów trzecich lub 

państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością 

wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub 

z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

działalności uzależnionej od wykorzystywania towarów produkcji krajowej 

uprzywilejowanych względem towarów przywożonych. 

 

Działalności wykluczone z ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL wyszczególnione 

są w dokumencie przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego „Definicje sektorów – 

działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach 

RPO WSL”. 

 

Dofinansowanie w ramach Priorytetu III. Turystyka będą mogli otrzymać mikro-, mali i 

średni przedsiębiorcy na realizację projektów związanych bezpośrednio z inwestycjami w 

infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną.  

Projekty niezwiązane bezpośrednio z inwestycjami kwalifikującymi do wsparcia w 

Priorytecie III., są wspierane w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny 

(B+R), innowacje i przedsiębiorczość. 

 

W ramach poddziałania 3.1.1. wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Linii 

demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zawierającej kryteria zapobiegające podwójnemu 

finansowaniu).  

W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: 

 poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność, 

 na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013, w zakresie 

działalności wykraczającym poza zakres PKD  w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – bez minimalnej wielkości wsparcia. 

 na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013, dla projektów o 

wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Sektor transportu – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również 

zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do 

transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na 

potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach 

publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do 

nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 

pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający 

łącznie następujące warunki: 

 pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę 

lub jego pracowników, 

 przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

 w przypadku pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością 

przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, 

wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo 

celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do 

przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich 

rodzin,  

 nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

usług turystycznych. 

 



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. 

 

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). 

 

Mikroprzedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 2 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I 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 wyłączeń blokowych).  

 

Małe przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I 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 wyłączeń blokowych).  

 

Średnie przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (pełną definicję 

zawiera Załącznik I 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 wyłączeń 

blokowych).  

 

Zgodnie z Załącznikiem I 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 wyłączeń 

blokowych), w celu obliczenia danych stosowanych dla określenia progu zatrudnienia i 

pułapu finansowego, który pozwoli na określenie statusu przedsiębiorstwa, brane są pod 

uwagę dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są 

obliczone na podstawie rocznej, od dnia zamknięcia rozliczenia.  
W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej 

progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego dla mikro, małego i średniego 

przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata danego statusu przedsiębiorstwa następuje tylko 

wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. 
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw (których księgi finansowe jeszcze nie 

zostały zatwierdzone) dane, które mają zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej 

w trakcie roku finansowego. 

 



Poddziałanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Turystyka 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO/ 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca  Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 
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.

 

Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów  

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzajacą. 

11

.

 

Numer i nazwa działania 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego 

3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ 

podmioty publiczne 

12

.

 

Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury 

turystycznej regionu. 

Cel działania realizowany jest m. in. poprzez poddziałanie 

3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty 

publiczne. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie 

założenia, iż województwo śląskie jest ważnym ośrodkiem 

turystycznym w kraju, usytuowane jest w centrum Europy 

na przecięciu szlaków komunikacyjnych biegnących z 

południa na północ i ze wschodu na zachód. 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. Wykorzystanie potencjału 

turystycznego województwa uzależnione jest m.in. od 

stworzenia odpowiedniej bazy turystycznej w 

województwie. W kontekście osiągnięcia celów działania 

ważnym elementem będzie wspieranie podmiotów 

publicznych działających w sektorze turystyki. 
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Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.  



2. Zrównoważony rozwój rybołówstwa i przybrzeżnych 

obszarów rybackich na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa IV  Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

4. Programy Współpracy Transgranicznej 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 

2007-2013. 

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

Priorytet IV. Kultura, działanie 4.1. Infrastruktura 

kultury, działanie 4.2. Systemy Informacji Kulturalnej, 

działanie 4.3. Promocja kultury, 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, dzianie 6.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
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Przykładowe rodzaje 

projektów6  

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. 

15
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Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  57 – inne wsparcie na rzecz wzmacniania usług 

turystycznych 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 - obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 - obszary  wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  14 - hotele i restauracje 

17 – administracja publiczna 

22 - inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16 Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 3.1.2. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji mogą zostać zaliczone koszty 

                                                 
6 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE,  Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL na 

lata 2007-2013). 
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Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18
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Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

4. Organizacje turystyczne, nie działające w celu 

osiągnięcia zysku. 

5. Organizacje pozarządowe. 

6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

8. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-8 

reprezentowane przez lidera. 

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ 

porozumienie zgodne z zapisami ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19

.

 

Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

 

 a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 



 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20

.

 

Alokacja finansowa na 

dzialanie ogółem 

4 895 066  EUR 

21

.

 

Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

 4 008 774 EUR 

22

.

 

Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

707 430  EUR 

23

.

 

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

178 862  EUR 

24

.

 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25
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Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26

.

 

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 
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Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 
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Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29

.

 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

30  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 



 

 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji7.  

 

Dofinansowanie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła  w obiektach bazy noclegowej 

i gastronomicznej może mieć miejsce jedynie w ramach kompleksowego projektu 

przebudowy i remontu w ramach poddziałania 3.1.2. Projekty polegające jedynie na 

termomodernizacji obiektu wraz z wymianą źródła ciepła będą możliwe do zrealizowania 

w ramach Priorytetu V. RPO WSL. 

 

W ramach typów projektów podddziałania 3.1.2. kosztem może być budowa, remont, 

przebudowa drogi wewnętrznej 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 ramach realizacji projektów dotyczących budowy (w tym rozbudowy, odbudowy, 

nadbudowy) przebudowy i remontu wraz z niezbędnym wyposażeniem bazy noclegowej 

oraz bazy gastronomicznej dopuszcza się również zagospodarowanie otoczenia wokół 

obiektów. 

W działaniu 3.1.2 wyłączone będą projekty polegające jedynie na 

termomodernizacji obiektu i  wymianie nośników ciepła. Kompleksowa 

termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w ramach 

Priorytetu V. 

 

Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji nie może przekroczyć 50% 

kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

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. 

 

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). 

 

 

 

 

                                                 
7 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 



 

 

 

  



Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Turystyka 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca  Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) 

Wojewódzka jednostka organizacyjna pn. "Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości" 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji 

Wojewoda Śląski  

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10
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Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów  

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia 

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

11
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Numer i nazwa działania 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ 

przedsiębiorstwa 
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Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest tworzenie i rozwój regionalnych 

produktów turystycznych. 

Cel działania realizowany jest m. in. poprzez poddziałanie 

3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa. 

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. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie 

założenia, że istotnym elementem budowania 

atrakcyjności województwa jest stworzenie odpowiedniej 

infrastruktury oraz rozwój oferty produktów turystycznych 

przy wykorzystaniu  specyficznych walorów. Założony cel 

będzie realizowany poprzez remont i budowę odpowiedniej 

jakości infrastruktury okołoturystycznej w regionie. 

W kontekście osiągnięcia celów działania ważnym 

elementem będzie wspieranie przedsiębiorstw działających 

w sektorze turystyki. 

13
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Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 



 Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

2. Zrównoważony rozwój rybołówstwa i przybrzeżnych 

obszarów rybackich na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa IV  Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.         

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia. 

5. Programy Współpracy Transgranicznej 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 

2013 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 

2007-2013. 

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.1. 

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 

14

.

 

Przykładowe rodzaje 

projektów8  

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

przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form 

turystyki 9. 

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

przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów 

rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-

sportowych55.. 

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

przebudowa i remont bazy okołoturystycznej, 

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych 

przyczyniających się do wzrostu ruchu 

turystycznego55. 

15  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  08 – inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 - obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 - obszary  wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  14 – hotele i restauracje 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

                                                 
8 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
9
 W ramach rodzaju projektu realizowane będą również projekty polegające wyłącznie na zakupie środków 

trwałych / wartości niematerialnych i prawnych. 



16

.

 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania  

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 3.2.1. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z  zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE,  Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL na 

lata 2007-2013). 

17  Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18

.

 

Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Mikroprzedsiębiorstwa10 

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa11 

 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19

.

 

Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

 

 a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  Wojewódzki Sąd Administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

IP2 RPO WSL– Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na 

podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego 

                                                 
10 Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I 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 wyłączeń blokowych). 
11 j.w. 



Część finansowa 

20  Alokacja finansowa na 

dzialanie ogółem 

38 500 000 EUR 

21  Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

17 000 000 EUR 

22  Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

3 000 000 EUR 

23

.

 

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

18 500 000 EUR 

24

.

 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie projektów realizowanych przez mikro i małe 

przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji, natomiast przez średnie 

przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji (z wyłączeniem projektów 

dotyczących działalności gospodarczej w sektorze 

transportu, które mogą być  dofinansowane do wysokości 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). 

 

Dofinansowanie  z  RPO WSL składa się w 85% ze środków 

pochodzących  z  EFRR oraz w 15% ze środków Budżetu 

Państwa.  

25

.

 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26

.

 

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 

2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.), 

27

.

 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

Rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wynika z zapisów § 

12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.), 

28

.

 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29

.

 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 

200 000 PLN – projekty realizowane przez 

mikroprzedsiębiorstwa 

750 000 PLN - projekty realizowane przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

 

30  Forma płatności Refundacja 

31  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 12.  

                                                 
12 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 



 

W ramach typów projektów poddziałania 3.2.1. kosztem może być budowa, remont, 

przebudowa drogi wewnętrznej 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. 

 

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. 

 

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup: 

 ruchomych środków trwałych, lub 

  wartości niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług 

również poza granicami woj. śląskiego, 

siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą 

ewidencjonowane zakupione środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) muszą 

być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. 

 

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 

ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane w zakresie działalności gospodarczej związanej z: 

 produkcją pierwotną produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust.3 lit.b 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. 

 przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach  

wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. C rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, 

 wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko 

i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 

(EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń 

stosowanych w obrocie mleka i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 

3.07.1987, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, 

z późn. zm.). 

 

Wsparcie nie będzie udzielane dla działalności prowadzonej w sektorach rybołówstwa 

i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz 

włókien syntetycznych; na działalność związaną z wywozem do krajów trzecich lub 

państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością 

wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub 

z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

działalności uzależnionej od wykorzystywania towarów produkcji krajowej 

uprzywilejowanych względem towarów przywożonych. 

 

Działalności wykluczone z ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL wyszczególnione 

są w dokumencie przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego „Definicje sektorów – 

działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach 

RPO WSL”. 

 

Dofinansowanie w ramach Priorytetu III. Turystyka będą mogli otrzymać mikro-, mali i 

                                                                                                                                                         
WSL. 



średni przedsiębiorcy na realizację projektów związanych bezpośrednio z inwestycjami w 

infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną.  

Projekty niezwiązane bezpośrednio z inwestycjami kwalifikującymi do wsparcia w 

Priorytecie III., są wspierane w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny 

(B+R), innowacje i przedsiębiorczość. 

 

W ramach poddziałania 3.2.1. wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Linii 

demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zawierającej kryteria zapobiegające podwójnemu 

finansowaniu).  

W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: 

 poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność, 

 na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013, w zakresie 

działalności wykraczającym poza zakres PKD w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi – bez minimalnej wielkości wsparcia. 

 na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013, dla projektów o 

wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Sektor transportu – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również 

zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do 

transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na 

potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach 

publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do 

nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 

pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający 

łącznie następujące warunki: 

 pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę 

lub jego pracowników, 

 przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

 w przypadku pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością 

przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, 

wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo 

celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do 

przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich 

rodzin,  

 nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

usług turystycznych. 

 

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. 

 

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). 

 

Mikroprzedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 2 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I 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 wyłączeń blokowych).  

 

Małe przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną definicję zawiera Załącznik I 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 wyłączeń blokowych).  

 

Średnie przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (pełną definicję 

zawiera Załącznik I 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 wyłączeń 

blokowych).  

 

Zgodnie z Załącznik I 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 wyłączeń 

blokowych), w celu obliczenia danych stosowanych dla określenia progu zatrudnienia i 

pułapu finansowego, który pozwoli na określenie statusu przedsiębiorstwa, brane są pod 

uwagę dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są 

obliczone na podstawie rocznej, od dnia zamknięcia rozliczenia.  
W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej 

progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego dla mikro, małego i średniego 

przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata danego statusu przedsiębiorstwa następuje tylko 

wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. 
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw (których księgi finansowe jeszcze nie 

zostały zatwierdzone) dane, które mają zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej 

w trakcie roku finansowego. 

 

  



Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Turystyka 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca  Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10

.

 

Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów  

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzajacą. 

11

.

 

Numer i nazwa działania 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty 

publiczne 

12

.

 

Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest tworzenie i rozwój regionalnych 

produktów turystycznych. 

Cel działania realizowany jest m. in. poprzez poddziałanie 

3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty 

publiczne. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie 

założenia, że istotnym elementem budowania 

atrakcyjności województwa jest stworzenie odpowiedniej 

infrastruktury oraz rozwój oferty produktów turystycznych 

przy wykorzystaniu  specyficznych walorów. Założony cel 

będzie realizowany poprzez remont i budowę odpowiedniej 

jakości infrastruktury okołoturystycznej w regionie. W 

kontekście osiągnięcia celów działania ważnym elementem 

będzie wspieranie podmiotów publicznych działających w 

sektorze turystyki. 

13

.

 

Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

2. Zrównoważony rozwój rybołówstwa i przybrzeżnych 

obszarów rybackich na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa IV  Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.          



Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

4. Programy Współpracy Transgranicznej 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013, 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 

2007-2013. 

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

IV. Kultura, działanie: Infrastruktura kultury, działanie: 

Systemy Informacji Kulturalnej, działanie: Promocja 

kultury. 

VI. Zrównoważony rozwój miast, dzianie: Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych. 

14

.

 

Przykładowe rodzaje 

projektów13  

 

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. 

 

A. Projekty Kluczowe: 

1. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu 

Południowego  

 

B. Projekty realizowane w ramach Programów Rozwoju 

Subregionów 

15  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  57 – inne wsparcie na rzecz wzmacniania usług 

turystycznych 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 - obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 - obszary  wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  14 – hotele i restauracje 

17 – administracja publiczna 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16

.

 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania  

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

                                                 
13 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 3.2.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami 

określonymi w w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL 

na lata 2007-2013). 

17

.

 

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

4. Organizacje turystyczne, nie działające w celu 

osiągnięcia zysku. 

5. Organizacje pozarządowe. 

6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

8. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej). 

9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-8 

reprezentowane przez lidera. 

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19

.

 

Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

 

 a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny 

 skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 



 

Procedura konkursowa (zamknięta)14 

Projekty Kluczowe 

Programy Rozwoju Subregionów 

 b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20  Alokacja finansowa na 

dzialanie ogółem 

62 491 652  EUR 

21  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

50 312 733  EUR 

22

.

 

Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

8 878 718  EUR 

23

.

 

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

3 300 201  EUR 

24

.

 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26

.

 

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27

.

 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych Rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28

.

 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29

.

 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

30  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

                                                 
14 Obecnie wszystkie środki  poddziałania 3.2.2. przeznaczone są na realizację projektu kluczowego oraz 
Programów Rozwoju Subregionów. 



DODATKOWE OBJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 15.  

 

Dofinansowanie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła  w obiektach infrastruktury 

okołoturystycznej może mieć miejsce jedynie w ramach kompleksowego projektu 

przebudowy i remontu w ramach poddziałania 3.1.2. Projekty polegające jedynie na 

termomodernizacji obiektu wraz z wymianą źródła ciepła będą możliwe do zrealizowania 

w ramach Priorytetu V. RPO WSL. 

 

Dofinansowane uzyskają wyłącznie projekty przyczyniające się do wzrostu ruchu 

turystycznego. Projekty realizujące wyłącznie cele rekreacyjno – sportowe na potrzeby 

lokalnej ludności wspierane będą w ramach Priorytetu IX. RPO WSL. 

 

W ramach typów projektów poddziałania 3.2.2. kosztem może być budowa, remont, 

przebudowa drogi wewnętrznej16 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 działaniu 3.2.2 wyłączone będą projekty polegające jedynie na 

termomodernizacji obiektu i  wymianie nośników ciepła. Kompleksowa 

termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w ramach 

Priorytetu V. 

 

Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji nie może przekroczyć 50% 

kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

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. 

 

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 

                                                 
15 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 
16 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). 
 



przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami (zgodnie z art. 8  ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych). 

  



Działania 3.3. Systemy informacji turystycznej 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Turystyka 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca  Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji 

Wojewoda Śląski  

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10

.

 

Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów  

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11  Numer i nazwa działania 3.3. Systemy informacji turystycznej 

12

.

 

Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie dostępu do informacji 

turystycznej.  

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie 

założenia, iż sprawny system informacji turystycznej 

obejmujący zintegrowaną sieć punktów informacji 

turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych oraz 

stworzenie systemów oznakowania obszarów atrakcyjnych 

turystycznie pozwolą na wykreowanie nowego wizerunku 

województwa, będą stymulowały rozwój nowych 

przedsiębiorstw i powstawanie nowych miejsc pracy. 

13

.

 

Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013. 

Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.  

2. Zrównoważony rozwój rybołówstwa i przybrzeżnych 

obszarów rybackich na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa IV:  Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.          

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

4. Programy Współpracy Transgranicznej, 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013, 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 



Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 

2007-2013. 

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie: 

Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Priorytet IV. Kultura, działanie: Infrastruktura kultury, 

działanie: Systemy Informacji Kulturalnej, działanie: 

Promocja kultury. 

14

.

 

Przykładowe rodzaje 

projektów17  

 

1. Tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji 

turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja 

nieodpłatnych publikacji służących informacji 

turystycznej, tylko jako element większego projektu). 

2. Tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz 

danych, jako elementów systemu informacji 

turystycznej. 

3. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i 

atrakcji turystycznych. 

15  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  13 – usługi i aplikacje dla obywateli, 

57 – inne wsparcie na rzecz wzmacniania usług 

turystycznych 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 - obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 - obszary  wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  17 – administracja publiczna 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16

.

 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania  

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 3.3. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL 

na lata 2007-2013). 

17  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18  Beneficjenci 

                                                 
17 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

4. Organizacje turystyczne, nie działające w celu 

osiągnięcia zysku. 

5. Organizacje pozarządowe. 

6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

7. Jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione 

wyżej). 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-7 

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19

.

 

Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

 

 a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20  Alokacja finansowa na 

dzialanie ogółem 

6 105 443 EUR 

21  Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

5 000 000 EUR 

22 Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

882 353 EUR 

23

.

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

223 090 EUR 



 działanie 

24

.

 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26

.

 

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27

.

 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28

.

 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna wartość całkowita projektu kwalifikującego się 

do dofinansowania w ramach działania wynosi 

100 000 PLN 

29

.

 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W przypadku projektów polegających na tworzeniu i rozwoju sieci centrów i punktów 

informacji turystycznej dopuszcza się  tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz 

danych przy założeniu, że w projekcie występuje dominacja jednej grupy kosztów (jednej 

kategorii interwencji). Dominująca kategoria interwencji musi stanowić przynajmniej 

60% kwalifikowalnych kosztów rzeczowej realizacji projektu. 

 

W ramach działania tworzone będą systemy informacji turystycznej oraz oznakowania 

atrakcji turystycznych na poziomie regionalnym. Projekty o znaczeniu ponadregionalnym 

wspierane będą w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. 

 

  



Działanie 3.4. Promocja turystyki 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Turystyka 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca  Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji 

Wojewoda Śląski  

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10

.

 

Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów  

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzajacą. 

11 Numer i nazwa działania 3.4. Promocja turystyki 

12

.

 

Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost rozpoznawalności 

regionalnej oferty turystycznej. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie 

założenia, że aby regionalny produkt turystyczny stał się 

bardziej konkurencyjny trzeba podjąć działania 

zmierzające do intensyfikacji współpracy w zakresie 

produkcji, zbytu i marketingu. Stworzy to spójny, 

regionalny system promocji turystyki, zacieśnienie 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami turystycznymi, 

jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 

turystycznymi. Będzie to osiągnięte poprzez wspieranie 

organizacji imprez i kampanii promocyjnych, a także przez 

przygotowanie programów rozwoju i programów promocji 

produktów markowych. 

13

.

 

Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

2. Zrównoważony rozwój rybołówstwa i przybrzeżnych 

obszarów rybackich na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa IV:  Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka .         

Oś priorytetowa VI: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym. 

4. Programy Współpracy Transgranicznej. 



Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 

2007-2013. 

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

Priorytet IV. Kultura, działanie: Infrastruktura kultury, 

działanie: Systemy Informacji Kulturalnej, działanie: 

Promocja kultury. 

14

.

 

Przykładowe rodzaje 

projektów18  

 

1. Organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby 

turystów m.in. pojedyncze imprezy organizowane w 

kraju i za granicą, których celem jest promocja 

turystyczna regionu. 

2. Kampanie promocyjne (w tym udział w targach 

turystycznych) w kraju i za granicą, których celem jest 

promocja atrakcyjności turystycznej regionu. 

3. Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji 

markowych produktów turystycznych regionalnych i 

lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, 

ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, 

inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, 

określenie produktów markowych, rynków promocji, 

narzędzi i technik promocyjnych. 

15  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  57 – inne wsparcie na rzecz wzmacniania usług 

turystycznych 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 - obszar miejski 

02 - obszar górski 

05 - obszary  wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  17 – administracja publiczna 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16

.

 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania  

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 3.4. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

                                                 
18 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17  Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia.  

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z  prawem zamówień 

publicznych. 

4. Organizacje turystyczne, nie działające w celu 

osiągnięcia zysku. 

5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w 

zakresie turystyki. 

6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej). 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-7 

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami  ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

 b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19  Tryb przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów 

 

 a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20

.

Alokacja finansowa na 

dzialanie ogółem 

5 248 840  EUR 



 

21

.

 

Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

4 298 493  EUR 

22

.

 

Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

758 558 EUR 

23

.

 

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

191 789  EUR 

24

.

 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25

.

 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26

.

 

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27

.

 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28

.

 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna wartość całkowita projektu kwalifikującego się 

do dofinansowania w ramach działania wynosi 20 000 PLN 

29

.

 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 19.  

 

Projekty promocyjne z zakresu turystyki mogą być realizowane w województwie śląskim, 

na terenie innych województw, a także za granicą. 

 

                                                 
19 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 



W ramach działania podejmowane będą działania promocyjne z zakresu turystyki 

regionalnej. Projekty o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym wspierane 

będą w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. 

 

W ramach typu projektu 1: organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów 

wspierane będą projekty, których celem jest promocja turystyczna regionu. Promocja 

walorów kulturalnych województwa wspierana będzie w ramach Priorytetu IV. Kultura. 

 

W ramach typu projektu 3: przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji 

markowych produktów turystycznych regionalnych i lokalnych dofinansowanie 

obejmować będzie jedynie przygotowanie programów, nie ich wdrożenie. 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu III. zostały określone w ramach załącznika nr 6 

do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu III. została określona 

w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 



 


