Program: Regionalny Program Województwa Małopolskiego
Priorytet: 3 Turystyka i przemysł kulturowy
Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej
Schemat: D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów
zabytkowych do celów turystycznych
Celem Działania jest rozwój produktów i oferty turystycznej regionu oraz budowanie
pozytywnego wizerunku Małopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za
granicą, mające na celu zwiększenie liczby osób odwiedzających Małopolskę i zwiększenie
wpływów z działalności turystycznej.
Możliwe są projekty z zakresu gastronomii będące częścią obiektu turystycznego, np.:
restauracja hotelowa. Preferowane będą projekty związane z rozwojem bazy noclegowej i
infrastruktury turystycznej wokół obiektu.
UWAGA: W ramach Schematu nie są współfinansowane projekty realizowane na
terenie Miasta Krakowa oraz inwestycje o charakterze agroturystycznym i w
gospodarstwach prowadzonych przez rolników.

BENEFICJENCI
·
·
·
·
·
·
·
·
·

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
parki narodowe i krajobrazowe,
instytucje kultury,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
szkoły wyższe,
organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,
mikro-, małe i średnie firmy prowadzące działalność w obszarze turystyki, rekreacji i
sportu (odpowiednie numery PKD lub EKD).

TYPY PROJEKTÓW
W ramach Schematu wspierane będą inwestycje związane z:
·
·
·
·

·

budową nowych obiektów hotelarskich,
rozbudową istniejących obiektów hotelarskich,
przystosowaniem obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich,
podniesieniem standardów istniejących obiektów noclegowych, o których mowa w art.
35 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, poprzez jej
dostosowanie do wymagań bazy hotelarskiej, z wyłączeniem obiektów
agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawianie
namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych,
inwestycje w istniejące schroniska.

UWAGA: Preferowane są projekty związane z rozwojem bazy noclegowej i
infrastruktury turystycznej wokół obiektu oraz projekty z zakresu gastronomii

realizowane w obiekcie turystycznym i będące jego częścią lub będące częścią
szerszego projektu z zakresu turystyki.
Przez obiekt hotelarski rozumie się: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy,
schronisko młodzieżowe, schronisko, pole biwakowe, szczegółowo zdefiniowane w art. 35
ust. 1 i art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Jednocześnie
zastrzega się, iż przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim
(lub noclegowym), który otrzymał wsparcie finansowe z MRPO 2007-2013, beneficjent jest
obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.
Przez schronisko rozumie się obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy
szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług (definicja zgodnie z art. 36 pkt.
7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych).
Przez obiekt zabytkowy rozumie się nieruchomości, ich części lub zespoły, stanowiące
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, mające nie mniej niż 50 lat, których zachowanie
leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub
naukową. Dotyczy to także obiektów zabytkowych, stanowiących historyczny zespół
budowlany, tj. powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę
architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania - nie mniej niż 50 lat lub związek z wydarzeniami historycznymi.
UWAGA: W ramach Schematu nie są współfinansowane projekty na terenie Miasta
Krakowa oraz inwestycje o charakterze agroturystycznym i w gospodarstwach
prowadzonych przez rolników.

POZIOM WSPARCIA
Maksymalne dofinansowanie: do 75% wydatków kwalifikowanych projektu.
W przypadku przedsiębiorstw maksymalne dofinansowanie wyniesie:
·
·

30% kosztów kwalifikowanych dla firm średnich,
40% kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych firm.

Dofinansowanie może zostać podniesione o 5%, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie,
na którym wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż 75% dla Województwa Małopolskiego.
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 500 000 zł
Minimalna kwota wsparcia dla MŚP wynosi: 300 000 zł
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 000 000 zł

OCENA PROJEKTÓW
Ocena wskaźnikowa
Komplementarność projektu (0-4; waga 2)
Kompleksowość projektu (0-4; waga 4)
Lokalizacja projektu (1-4; waga 2)

Ocena logiczna
Wewnętrzna spójność matrycy logicznej projektu (0-2)
Ocena zewnętrznych czynników ryzyka oddziaływujących na projekt (0-2)
Właściwy dobór oraz prezentacja wskaźników (0-2)
Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu
Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (0-4)
Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" (0-3)
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę (0-4)
Ocena merytoryczna
Wykonalność i trwałość finansowa
Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu (0-4; waga 5)
Trwałość projektu (0-4; waga 1)
Wpływ na polityki horyzontalne (0-4; waga 1)
Działalność marketingowa związana z realizacją projektu (0-4; waga 4)
Ocena strategiczna
0-20% oceny merytorycznej

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.podgorzak@imbigs.org.pl

-

Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl

-

Magdalena Pańkowska – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail:

m.pankowska@imbigs.org.pl

