finansowanie i zarzàdzanie

Ponadregionalna szansa
W
eryfikacja indywidualnej listy
projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, która odby∏a si´
w lutym br., spowodowa∏a uwolnienie
ca∏ej alokacji finansowej przewidzianej
na dzia∏anie 6.4 PO IG „Inwestycje
w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”, w ∏àcznej kwocie 138
mln euro. Decyzjà Instytucji Zarzàdzajàcej, której funkcj´ pe∏ni Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Êrodki te zostanà rozdysponowane w procedurze pozakonkursowej, na podstawie nowej listy
kluczowych projektów. Jak znaleêç si´
na tej liÊcie?

Jakie projekty?
Dofinansowanie uzyskajà przedsi´wzi´cia charakteryzujàce si´ najwi´kszym znaczeniem turystycznym, przyczyniajàce si´ do wzrostu atrakcyjnoÊci kraju w kontekÊcie
przygotowaƒ do Pi∏karskich Mistrzostw Europy
EURO 2012.
Na wst´pie warto
przybli˝yç samo poj´cie produktu turystycznego. Zgodnie z definicjà proponowanà przez
operatora Dzia∏ania 6.4 produkt turystyczny to „Dost´pny
na rynku pakiet materialnych i niematerialnych sk∏adników, umo˝liwiajàcych
realizacj´ celu wyjazdu turystycznego
i pozwalajàcy nabywcy na spe∏nianie
ró˝nych potrzeb i celów determinujàcych decyzj´ o tym wyjeêdzie. Produkt
ten stanowià naturalne i stworzone
przez cz∏owieka dobra turystyczne, towary i us∏ugi umo˝liwiajàce przybycie,
pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne sp´dzanie czasu”.
G∏ównymi sk∏adnikami produktu sà
zaÊ atrakcje i Êrodowisko, infrastruktura
i us∏ugi, dost´pnoÊç i wizerunek miejsca
docelowego, a tak˝e cena p∏acona przez
konsumenta za korzystanie z produktu
turystycznego.
Jak wskazuje sam tytu∏ Dzia∏ania 6.4,
planowane projekty muszà mieç wymiar
ponadregionalny. Oznacza to, ˝e ich lokalizacja powinna znajdowaç si´ na terenie co najmniej dwóch regionów,
58 stacja narciarska maj 2008

Samorzàdy, na terenie których
znajdujà si´ unikalne atrakcje
turystyczne, majà szans´ na
unijne dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Konieczne jest jednak
ponadregionalne porozumienie.
natomiast produkt turystyczny kreowany
w ramach projektu
powinien mieç zdolnoÊç przyciàgania
turystów z innych
regionów kraju, a nawet zagranicy.
PO IG wskazuje ponadto na unikatowy charakter
oraz spójnà infrastruktur´ produktów turystycznych. UnikatowoÊç przejawia si´
przede wszystkim w tym, ˝e dany produkt turystyczny nie posiada swojego
odpowiednika w tej skali, walory zaÊ, ja-

Kto mo˝e ubiegaç si´
o dofinansowanie?
jednostki samorzàdu terytorialnego
i podleg∏e im instytucje,
● jednostki administracji rzàdowej
i podleg∏e im instytucje,
● instytucje otoczenia biznesu,
● organizacje pozarzàdowe,
● izby gospodarcze,
● fundacje i stowarzyszenia non profit.
●

kimi si´ charakteryzuje (np. przyrodnicze, historyczne), sprawiajà, ˝e nie istnieje mo˝liwoÊç stworzenia podobnego
lub to˝samego produktu.
Spójna infrastruktura przejawia si´
m.in. w liniowym lub sieciowym charakterze projektu. Chodzi tu o tworzenie
kompleksowych ofert o rozproszonej
strukturze podmiotów, atrakcji, obiektów etc. z wyraênie zaznaczonà markà
produktu lub wyraênie wyodr´bnionym
ciàgiem turystycznym o okreÊlonych
walorach, tak˝e w zakresie oferty us∏ugowej i towarowej.
Wa˝nym i ocenianym elementem b´dzie z pewnoÊcià partnerski charakter
przedsi´wzi´cia. Ze wzgl´du na ponadregionalny wymiar oraz specyfik´
danego projektu w jego realizacj´ mogà
byç zaanga˝owane ró˝norodne instytucje – przede wszystkim wymienione
wÊród beneficjentów programu. Oprócz
tego do wsparcia przeznaczone sà inwestycje w obiekty, które stanowià wyjàtkowe atrakcje turystyczne znajdujàce
si´ na liÊcie Âwiatowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
lub uznane przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Co istotne, do kosztów
kwalifikowanych zaliczono tak˝e dzia∏ania promocyjne, ÊciÊle zwiàzane z realizowanymi w ramach projektu inwestycjami.
Nale˝y pami´taç, ˝e z dofinansowania
wy∏àczona jest infrastruktura gastronomiczna i noclegowa. OdnoÊnie wielkoÊci
dofinansowania nale˝y mieç na uwadze,
˝e minimalna wartoÊç projektu wynosi
10 mln z∏otych, poziom dotacji zaÊ to
maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.

Beneficjenci
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si´ o dofinansowanie sà:
● jednostki samorzàdu terytorialnego i podleg∏e im instytucje,
● jednostki administracji rzàdowej i podleg∏e im instytucje,
● instytucje otoczenia biznesu,
● organizacje pozarzàdowe,
● izby gospodarcze,
● fundacje i stowarzyszenia non profit.
W chwili sporzàdzania niniejszego artyku∏u nie rozstrzygni´ta zosta∏a osta-
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tecznie kwestia, czy do kr´gu beneficjentów mogà byç zaliczone spó∏ki przeznaczajàce 100% zysku na cele statutowe,
niezwiàzane z prowadzonà przez nie
dzia∏alnoÊcià gospodarczà. Powy˝szy katalog jasno wskazuje, ˝e do ubiegania si´
o dotacje dopuszczone zosta∏y podmioty
nie dzia∏ajàce dla osiàgni´cia zysku.
Co oczywiste, ka˝dy z wnioskodawców musi ponadto prowadziç dzia∏alnoÊç statutowà w obszarze turystyki.
Partnerski charakter projektu, jak wskazano wy˝ej, b´dzie preferowany przez
instytucj´ oceniajàcà projekt.
Pomimo ˝e Dzia∏anie 6.4 przeznaczone jest dla podmiotów nie dzia∏ajàcych
w celu osiàgni´cia zysku, równie˝
przedsi´biorcy powinni zwróciç uwag´

Dofinansowanie uzyskajà
przedsi´wzi´cia charakteryzujàce si´
najwi´kszym znaczeniem
turystycznym, przyczyniajàce si´
do wzrostu atrakcyjnoÊci kraju
w kontekÊcie przygotowaƒ
do Pi∏karskich Mistrzostw Europy
EURO 2012.
na mo˝liwoÊci p∏ynàce z jego realizacji.
Po pierwsze, otoczenie produktu turystycznego w postaci punktów gastronomicznych, bazy noclegowej, rozrywki,
us∏ug i handlu wymaga udzia∏u przedsi´biorców operujàcych w obszarze oddzia∏ywania produktu turystycznego. Po
drugie, sektor prywatny uprawniony jest
do ubiegania si´ o dotacje zwiàzane
m.in. z turystykà – dlatego warto obserwowaç kluczowe projekty, by tworzyç
produkty w stosunku do nich komplementarne lub wpisujàce si´ w za∏o˝enia
wi´kszych przedsi´wzi´ç.

Fiszka wystarczy
Dla potencjalnych beneficjentów istotnà informacjà jest to, ˝e w procesie ubiegania si´ o dotacj´ nie trzeba sk∏adaç
kompletnej dokumentacji aplikacyjnej –
w szczególnoÊci zaÊ studium wykonalnoÊci projektu. Komisje b´dà weryfikowa∏y jedynie tzw. fiszki aplikacyjne
(fiszki projektowe), które – podobnie do
wniosków o dofinansowanie – zawierajà
jedynie najwa˝niejsze informacje dotyczàce planowanego przedsi´wzi´cia.
Na podstawie najlepiej ocenionych fiszek utworzona zostanie indywidualna
lista projektów kluczowych, które uzy59 stacja narciarska maj 2008

Dla potencjalnych beneficjentów
istotnà informacjà jest to,
˝e w procesie ubiegania si´ o dotacj´
nie trzeba sk∏adaç kompletnej
dokumentacji aplikacyjnej.
skajà dofinansowanie w procedurze pozakonkursowej. Rzecz jasna, dla tych
projektów na póêniejszym etapie równie˝ musi zostaç sporzàdzona pe∏na dokumentacja.
Fiszka aplikacyjna zawiera przede
wszystkim:
● podstawowe dane wnioskodawcy i partnerów,
● krótki opis projektu i zadania w jego ramach realizowane,
● cele i efekty realizacji projektu,
● ogólny harmonogram,
● uzasadnienie realizacji projektu w kontekÊcie EURO 2012,
● uzasadnienie unikatowoÊci projektu,
● zgodnoÊç z dokumentami strategicznymi i politykami UE,
● szacunkowy bud˝et projektu.
Pomimo tak znacznego stopnia ogólnoÊci przedstawianych informacji nale˝y pami´taç, ˝e umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana dopiero wówczas, gdy beneficjent przedstawi pozwolenie na budow´ obejmujàce lokalizacj´ ca∏ego przedsi´wzi´cia. Co wi´cej, na etapie
podpisywania tzw. preumowy o dotacj´ (a
wi´c po umieszczeniu na liÊcie projektów
kluczowych), wartoÊç bud˝etu przedsi´wzi´cia nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 10%
w stosunku do kosztów przedstawionych w fiszce aplikacyjnej.

Planowane projekty muszà mieç wymiar
ponadregionalny. Oznacza to, ˝e ich
lokalizacja powinna znajdowaç si´
na terenie co najmniej dwóch regionów,
natomiast produkt turystyczny kreowany
w ramach projektu powinien mieç
zdolnoÊç przyciàgania turystów z innych
regionów kraju, a nawet zagranicy.
Nale˝y tak˝e pami´taç o zakazie finansowania tych samych dzia∏aƒ ze Êrodków innego projektu lub pieni´dzy europejskich.

Preferencje
Zgodnie z postanowieniami PO IG
wÊród z∏o˝onych projektów preferowane

b´dà te, które spe∏nià ∏àcznie nast´pujàce wymagania:
● beneficjent osiàgnie gotowoÊç do rzeczowej realizacji projektu nie póêniej
ni˝ do 30 czerwca 2009 r.,
● realizacja inwestycji zakoƒczy si´ do
1 stycznia 2012 r.,
● przedsi´wzi´cie zlokalizowane b´dzie
w miejscu rozgrywek Pi∏karskich Mistrzostw Europy EURO 2012.
Przy zak∏adanej alokacji Êrodków na
poziomie ok. 138 mln euro, minimalnym
bud˝ecie projektu w wysokoÊci 10 mln
z∏ oraz kryteriach kwalifikowalnoÊci
projektów widaç wyraênie, ˝e dofinansowanie przyznane zostanie przedsi´wzi´ciom kluczowym – zgodnie z celami
Dzia∏ania 6.4. Jest to wyraêny sygna∏ dla

Minimalna wartoÊç projektu wynosi
10 mln z∏, poziom dotacji zaÊ
to maksymalnie 85% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Nale˝y pami´taç, ˝e z dofinansowania
wy∏àczona jest infrastruktura
gastronomiczna i noclegowa.
projektodawców planujàcych dzia∏ania
w mniejszej skali, ˝e powinni skupiç si´
raczej na mo˝liwoÊciach pozyskania dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Gdzie po informacje?
Wdra˝aniem Dzia∏ania 6.4 PO IG zajmuje si´ Polska Organizacja Turystyczna.
Na stronie internetowej ww.pot.gov.pl
mo˝na znaleêç wszelkie informacje niezb´dne do przygotowania projektu, takie
jak list´ kosztów kwalifikujàcych si´ do
dofinansowania, kryteria wyboru projektów, wytyczne dotyczàce projektów indywidualnych oraz wzory dokumentów.
Dodatkowo Departament Wdra˝ania
Funduszy Strukturalnych POT udziela
informacji za poÊrednictwem infolinii
pod nr tel. 0801-121-122.
Termin naboru fiszek projektowych
up∏ywa w dniu 20 maja 2008 r. o godz.
16.00. Fiszki nale˝y dor´czyç zarówno
w formie papierowej (ul. Cha∏ubiƒskiego 8,
00-613 Warszawa), jak i elektronicznej
na adres fundusze@pot.gov.pl.
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