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Turystyczne dotacje
Jan Kordasiewicz

Mikroprzedsi´biorstwa
prowadzàce
dzia∏alnoÊç
w sektorze turystyki
na terenach wiejskich
majà szans´
na uzyskanie
dofinansowania
na inwestycje
ze Êrodków
unijnych.

elem niniejszego artyku∏u jest przekazanie informacji o mo˝liwoÊciach dokonywania inwestycji na obszarach wiejskich
przez ma∏e firmy prowadzàce lub zamierzajàce prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà
w sektorze turystyki.
Nowe fundusze unijne na lata 2007-2013 stworzy∏y wielu podmiotom (przedsi´biorcom, jednostkom samorzàdu terytorialnego, szko∏om
wy˝szym oraz organizacjom pozarzàdowym)
mo˝liwoÊci pozyskania dofinansowania na
przedsi´wzi´cia zwiàzane z turystykà i rekreacjà.
Niniejszy tekst b´dzie odnosi∏ si´ do projektów
realizowanych na terenach wiejskich, o stosunkowo ma∏ych bud˝etach w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2103.
Przyj´ty w lipcu 2007 roku Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW
2007-2013) stanowi êród∏o finansowania pochodzàce z Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na Program sk∏adajà si´ ∏àcznie cztery osie priorytetowe obejmujàce swoim zakresem takie zagadnienia jak: poprawa konkurencyjnoÊci sektora rolnego i leÊnego, poprawa Êrodowiska naturalnego
i obszarów wiejskich, jakoÊç ˝ycia na obszarach
wiejskich i ró˝nicowanie gospodarki wiejskiej
oraz dzia∏ania w ramach tzw. grup partnerskich
(Leader).
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Obrót do 2 milionów euro

WysokoÊç pomocy
jest zwiàzana
z planowanà liczbà
utworzonych miejsc
pracy w przeliczeniu
na pe∏ne etaty.
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Dzia∏anie pn. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” ukierunkowane jest na rozwój aktywnoÊci w innych obszarach ni˝ rolnictwo. Jednà ze
wspieranych dziedzin b´dzie rozwój us∏ug w zakresie turystyki, sportu i rekreacji. W ramach
dzia∏ania wspierane sà inicjatywy zwiàzane ze
zró˝nicowaniem dzia∏alnoÊci gospodarczej i poprawà mo˝liwoÊci zwi´kszenia zatrudnienia.
Rozwój spo∏eczno-gospodarczy obszarów wiejskich wp∏ywa na tworzenie ró˝nych form aktywnoÊci, w tym tworzenia mikroprzedsi´biorstw.
Wnioskodawcami mogà byç zarówno osoby fizyczne, jak i spó∏ki prawa handlowego, które podejmujà lub prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Oznacza to, ˝e wnioskujàc o wsparcie, przedsi´biorca powinien zatrudniaç mniej ni˝ 10 osób
i osiàgaç obrót wynoszàcy do 2 mln euro rocznie.
O wsparcie mogà wyst´powaç przedsi´biorcy
z ca∏ego kraju, których siedziba, oddzia∏ lub miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci znajduje si´ w miejscowoÊci nale˝àcej do gminy miejskiej, gminy
miejsko-wiejskiej (z wy∏àczeniem miast powy˝ej
5 tys. mieszkaƒców) lub gminy miejskiej (oprócz
miejscowoÊci powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców).

W przypadku producentów grup rolnych,
zgodnie z najszerszà definicjà obszarów wiejskich, wsparcie dotyczy przedsi´biorstw majàcych siedzib´ na obszarach wiejskich, na obszarach nale˝àcych do gminy miejsko-wiejskiej
(z wy∏àczeniem miast liczàcych powy˝ej 20 tys.
mieszkaƒców) oraz gminy miejskiej (prócz miejscowoÊci powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców).

Jakie typy inwestycji?
Zewn´trzne êród∏a dofinansowania nie narzucajà jednoznacznie, poprzez zamkni´ty katalog,
typów inwestycji mogàcych stanowiç przedmiot
dotacji. Wsparciem zostanà obj´ci mi´dzy innymi przedsi´biorcy, którzy Êwiadczà lub zamierzajà rozpoczàç prowadzenie us∏ug turystycznych
zwiàzanych ze sportem, rekreacjà i turystykà.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e dzia∏anie „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsi´biorstw” przewiduje tak˝e
dofinansowanie dla innych rodzajów dzia∏alnoÊci i projekty turystyczne b´dà musia∏y rywalizowaç z dzia∏alnoÊciami zwiàzanymi ze sprzeda˝à
hurtowà i detalicznà, rzemios∏em, r´kodzielnictwem, robotami i us∏ugami budowlanymi oraz instalacyjnymi, przetwórstwem produktów rolnych
lub jadalnych produktów leÊnych, magazynowaniem lub przechowywaniem towarów, wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy,
a tak˝e z rachunkowoÊcià, doradztwem lub us∏ugami informatycznymi.
WÊród przyk∏adowych rodzajów inwestycji
mo˝na wymieniç:
1. Tworzenie lub rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – kortów tenisowych, boisk sportowych, infrastruktury rekreacyjnej, terenów zielonych;
2. Nabycie specjalistycznego wyposa˝enia zwi´kszajàcego konkurencyjnoÊç firmy umo˝liwiajàcego prowadzenie us∏ug w okresie letnim i zimowym;
3. Rozwój bazy noclegowej;
4. Uruchomienie lub rozszerzenie dzia∏alnoÊci
gastronomicznej;
5. Zakup specjalistycznego oprogramowania do
systemów zarzàdzania;
6. Rozwój innej infrastruktury towarzyszàcej.

Maksymalnie 300 tys. z∏otych
W ramach dzia∏ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. WysokoÊç pomocy jest zwiàzana z planowanà liczbà utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pe∏ne etaty. W przypadku utworzenia
1-2 miejsc maksymalnà wysokoÊcià dotacji jest
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W przypadku
projektów zwiàzanych
z przetwórstwem
rolnym lub jadalnymi
produktami leÊnymi,
poziom
dofinansowania
jednego
wnioskodawcy
wynosi 100 tys. z∏.
Podczas realizacji
Programu jeden
beneficjent mo˝e
otrzymaç
maksymalnie
300 tys. z∏.
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watorski, architektoniczny), przygotowanie biznesplanu.
Obecny okres jest najlepszym czasem dla realizacji wszelkich czynnoÊci zmierzajàcych do z∏o˝enia prawid∏owego i kompletnego wniosku o dofinansowanie. Nale˝y za∏o˝yç, ˝e proces kompletowania za∏àczników oraz przygotowania wniosku i biznesplanu b´dzie trwa∏ co najmniej kilka
miesi´cy.
Obecny stan materii prawnej pozwala na przygotowywanie projektów, których faktyczna realizacja rozpocznie si´ najwczeÊniej w 2008 r. Instytucjami Wdra˝ajàcymi b´dà regionalne oddzia∏y
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z uwagi na toczàcy si´ proces legislacyjny
dokumentów wykonawczych, a tak˝e innych wytycznych potrzebnych do realizacji PROW, nie sà
jeszcze znane terminy sk∏adania wniosków. Nale˝y przewidywaç, ˝e pierwsze og∏oszenia o konkursach pojawià si´ w pierwszym kwartale 2008
r. Zach´camy do podj´cia dzia∏aƒ przygotowawczych, które umo˝liwià stworzenie lepszej dokumentacji aplikacyjnej i znaczàce zwi´kszenie
szans na otrzymanie dotacji.
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100 tys. z∏, utworzenie powy˝ej 2, lecz poni˝ej
5 miejsc pracy pozwoli na otrzymanie 200 tys. z∏.
Przedsi´biorca, który planuje stworzenie co najmniej 5 miejsc pracy, mo˝e otrzymaç dofinansowanie w wysokoÊci 300 tys. z∏, co jest najwy˝szà
przewidzianà kwotà dofinansowania.
Jak okreÊla PROW, w przypadku projektów
zwiàzanych z przetwórstwem rolnym lub jadalnymi produktami leÊnymi, poziom dofinansowania jednego wnioskodawcy wynosi 100 tys. z∏.
Podczas realizacji Programu jeden beneficjent
mo˝e otrzymaç maksymalnie 300 tys. z∏.
Do wydatków, które stanowià podstaw´ do obliczania dofinansowania, mo˝na zaliczyç:
Koszty zwiàzane z budowà, przebudowà, rozbudowà, remontem obiektu zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa;
Koszty zakupu Êrodków trwa∏ych oraz instalacji tych maszyn, urzàdzeƒ czy te˝ innej aparatury niezb´dnej dla prowadzonej dzia∏alnoÊci;
Koszty nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych – przede wszystkim oprogramowania
zwiàzanego z zarzàdzaniem przedsi´biorstwem;
Koszty zakupu Êrodka transportu, niezb´dnego
do prowadzenia dzia∏alnoÊci;
Koszty ogólne (maksymalnie do 10% kosztów
kwalifikowanych) obejmujàce swoim zakresem
koszty przygotowania dokumentacji technicznej, nadzór (urbanistyczny, budowlany, konser-
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