Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
Priorytet 2 Turystyka
Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Działanie to skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy zajmują się prowadzeniem bazy
noclegowej i gastronomicznej w regionie.
Państwa projekt może obejmować budowę, rozbudowę czy unowocześnienie bazy noclegowej. Może też
dotyczyć świadczonych przez was usług gastronomicznych, w tym przebudowę, rozbudowę i budowę oraz zakup
odpowiedniego wyposażenia do restauracji, barów, jadłodajni. Możecie Państwo otrzymać dofinansowanie do
tego typu projektów, jeśli przyczynią się one do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i jednocześnie
będą zawierać rozwiązania przyjazne dla środowiska.
W przypadku projektów dotyczących bazy noclegowej, preferowane będą te, w wyniku których powstaną hotele o
wysokim, co najmniej czterogwiazdkowym standardzie, które będą oferować również możliwości organizowania
w nich przez cały rok konferencji, szkoleń i warsztatów. Preferowane będą również projekty dotyczące bazy
noclegowej znajdującej się w miejscowościach o statusie uzdrowiska. Dodatkowo punktowane będzie też
wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.
O dofinansowanie w ramach omawianego Działania ubiegać się mogą małe i średnie przedsiębiorstwa.
Małe i średnie przedsiębiorstwa są to firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót
nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro
.Możecie Państwo uzyskać dofinansowanie na:
- budowę, rozbudowę, unowocześnienie (w tym przebudowę) bazy noclegowej wszystkich typów czyli hoteli,
schronisk, pensjonatów, domów wypoczynkowych, itp.
- budowę, rozbudowę lub unowocześnienie bazy gastronomicznej, czyli np. barów, restauracji, jadłodajni.
W ramach Poddziałania przewidywane są 2 schematy realizacji projektów:
Schemat A:
· Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw obejmujące budowę, rozbudowę, modernizację (w tym
przebudowę) hoteli, o co najmniej czterogwiazdkowym standardzie (budynki i wyposażenie).
Schemat B:
· Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw obejmujące budowę, rozbudowę, modernizację (w tym
przebudowę) bazy noclegowej wszystkich typów (budynki i wyposażenie) poza obiektami objętymi
Schematem A,
· Inwestycje w zakresie bazy gastronomicznej, obejmujące prace modernizacyjne (w tym przebudowę),
rozbudowę i budowę obiektów, a także zakup wyposażenia dla takich obiektów.
Dotacja ma charakter refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych projektu
Minimalna kwota wsparcia:
- powyżej 300 000 zł na obszarach objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
- powyżej 200 000 zł na pozostałych obszarach
Maksymalna kwota wsparcia:
Schemat A: 15 000 000 PLN
Schemat B: 2 500 000 PLN

Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
OCENA MERYTORYCZNA złożonego wniosku obejmuje:
Kryteria merytoryczne 0-1
· Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu
· Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu (w zależności od typu projektu)
· Wykonalność techniczna i zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie (w
zależności od typu projektu)
· Trwałość projektu (trwałość struktury instytucjonalnej i rezultatów projektu) i wykonalność instytucjonalna
· Poprawność wskaźników i ich wpływ na realizację celów programu / uzasadnienie realizacji projektu
w kontekście celów szczegółowych
· Projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie:
równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień
publicznych, społeczeństwa informacyjnego
· Projekt jest zgodny z zapisami Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dot. pomocy publicznej
· Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi
w załącznikach do wniosku
Kryteria merytoryczne punktowe
· Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na jedną jednostkę rezultatu (max 20)
· Efektywność ekonomiczna projektu (max 20)
· Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo Użytkowników (max 12)
· Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych (max 8)
· Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i
pomocy zewnętrznej
Maksymalna liczba przyznanych punktów: 80
OCENA STRATEGICZNA
· Wpływ projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki (max 8)
· Wpływ projektu na wyższą konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia (max 4)
· Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych (max 8)
Maksymalna liczba przyznanych punktów: 20

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

