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Dofinansowania unijne na lata 2014 – 2020 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
 

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji 
oraz inteligentnych specjalizacji 

Sektor turystyczny 

Przeznaczenie 

1. Rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki, 
2. Inwestycje muszą przyczyniać się do utrzymania miejsc pracy  

w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami COVID-19  
w ciągu 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,  

3. Tematyka projektów: 
a. Rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede 

wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną 
rekonstrukcję miejsca i czasu,  

b. Rozwój turystyki wodnej, w tym rozwój Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego i rozwój sieci szlaków kajakowych, 

c. Rozwój innych form turystyki aktywnej, w tym szczególnie 
turystyki rowerowej i infrastruktury tworzącej ten produkt 
turystyczny, 

d. Rozwój turystyki uzdrowiskowej, 
e. Rozwój turystyki rodzinnej wynikający z powyższych priorytetów. 

4. Wsparcie przeznaczone jest dla projektów dotyczących wyłącznie 
inwestycji w zakresie: 
a. Prowadzenia hoteli, moteli, hosteli, pensjonatów, domów 

wypoczynkowych, ośrodków wczasowych, schronisk 
młodzieżowych, campingów, obiektów oferujących w sposób 
zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na 
wynajem), 

b. Prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów i innych lokali 
gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii, 

c. Organizacji usług i imprez turystycznych, usług sportowo-
rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem 
siłowni i klubów fitness); 

d. Prowadzenia punktów informacji turystycznej, atrakcji 
turystycznych (w tym muzeów), wypożyczalni sprzętu 
turystycznego. 

5. Wydatki kwalifikowalne: 
a. Nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub 

zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – do 10% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, 

b. Nabycie środków trwałych, 
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c. Zakup środków transportu, 
d. Zakup robót i materiałów budowlanych, 
e. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, 
f. Przebudowa lub rozbudowa infrastruktury, 
g. Adaptacja pomieszczeń, 
h. Wdrożenie rozwiązań ICT,  
i. Zakup środków trwałych służących niwelowaniu COVID – 19, jak 

ozonatory, lampy UV, urządzenia sterylizujące i wyparzające, itp. 
6. Premiowane będą projekty: 

a. Prowadzące do podniesienia konkurencyjności na poziomie 
krajowym lub światowym poprzez wdrożenie innowacyjnego 
produktu na poziomie co najmniej ponadregionalnym, 

b. Uwzględniające wdrażanie technologii ICT, 
c. Dofinansowane w kwocie maksymalnie 1 mln zł. 

Wielkość 
wsparcia 

55% – mikro i małe przedsiębiorstwa 
45% – średnie przedsiębiorstwa 

Dofinansowanie Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 4 mln PLN 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 300 tys. PLN 

Termin naboru 
wniosków 

21.12.2020 – 22.02.2021 r. 
Termin rozstrzygnięcia: Lipiec 2021 r.  

 


