Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Priorytet 6 Wsparcie rozwoju turystyki
Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Działanie to jest skierowane do firm i instytucji, które planują rozwinąć i udoskonalić ofertę usług turystycznych (w
tym turystyki kwalifikowanej, agroturystyki, ekoturystyki, turystyki wypoczynkowo-uzdrowiskowej, kulturowej i
biznesowej). Jeżeli macie Państwo pomysł na projekty, w zakresie promocji i informacji turystycznej, produktów
turystycznych, głównie markowych, ukierunkowanych na wykreowanie i promocje oryginalnych i unikalnych
regionalnych produktów turystycznych lub pomysł na rozwój infrastruktury służącej rozwojowi specyficznych form
turystyki oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, możecie starać się o dofinansowanie.
O dofinansowanie w ramach omawianego Działania mogą ubiegać się:
- Jednostki samorządu terytorialnego (jst)
- Związki i stowarzyszenia jst
- Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
- PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
- Kościoły i związki wyznaniowe
- Parki krajobrazowe
- Organizacje pozarządowe
- Przedsiębiorstwa mające siedzibę i działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
- Podmioty prowadzące uzdrowiska w Ciechocinku, Inowrocławiu, Wieńcu Zdroju i Maruszy pod Grudziądzem
W ramach Działania możecie Państwo realizować takie projekty jak:
1. Rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo-uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół obiektów.
2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub
ponadregionalnym służących rozwojowi
specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki
turystyczne).
3. Budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (parki zdrojowe, urządzone ścieżki
ruchowe, tężnie, grzybki
inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze, rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe), ujęcia wód leczniczych i
termalnych.
4. Budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w
tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej.
5. Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, tylko w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1-4.
6. Opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych, uzdrowiskowych i tradycyjnych.
7. Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (poprzez rozwój Regionalnej Organizacji
Turystycznej oraz
tworzenie i rozwój Lokalnych Organizacji Turystycznych zajmujących sie m.in. promocją i informacją turystyczną)
oraz jednolitego,
ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej w tym rozwój systemów informacyjnych, uruchamianie
iinfokiosków i innych nowoczesnych rozwiązań, rozszerzenie oferty wydawnictw informacyjnych i promocyjnych.
8. Organizacja kampanii reklamowych promujących walory turystyczne województwa w kraju i poza jego
granicami ściśle w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt.1-4.
Wsparcie ma charakter refundacji. Możecie Państwo liczyć na dotację w wysokości 70% kosztów
kwalifikowalnych projektu, w tym (dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna):
- 70% - mikro przedsiębiorcy
- 60% - małe przedsiębiorstwa
- 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa
- do 60% - pozostali beneficjenci
Dla projektów objętych pomocą publiczną poziom wsparcia zgodnie ze schematem pomocy publicznej.

Nie określono minimalnej/maksymalnej wartości projektu, jak również minimalnej/maksymalnej kwoty wsparcia.
WAŻNE!!! Wszyscy projektodawcy z wyłączeniem przedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie w formie
zaliczki.
Ocena merytoryczna złożonego wniosku obejmuje:
OCENĘ TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI PROJEKTU (TAK/NIE)
- Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 6.2
- Wykonalność techniczna projektu
- Wykonalność finansowa projektu
- Trwałość rezultatów projektu
OCENĘ JAKOŚCI PROJEKTU (punktowa)
- Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w URPO WK- dla
Działania 6.2. (3-10)
- Kosztowa skuteczność produktu projektu (n/d)
- Kosztowa efektywność projektu (n/d)
- Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów (2-10)
- Udział środków własnych Wnioskodawcy w projekcie (n/d)
- Wypełnienie polityk i zasad wspólnotowych (3-10)
- Gotowość techniczna projektu do realizacji (3-5)
- Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami (3-10)
OCENĘ WPŁYWU PRZEWIDYWANYCH REZULTATÓW PROJEKTU NA OSIĄGANIE ZAŁOŻONYCH W RPO
CELÓW (wartość)
- Stopień, w jakim projekt wpłynie na korzystanie z obiektów uzdrowiskowych w regionie
- Stopień, w jakim projekt przyczyni się do rozwoju branży turystycznej w regionie
- Stopień, w jakim projekt przyczyni się do (wpłynie na) rozwoju bazy turystycznej regionu.
Wnioski przyjmować będzie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

