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oraz œrodków Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

DZIA£ANIE 1.4. Rozwój turystyki i kultury
CEL DZIA£ANIA
Do g³ównych celów tego dzia³ania nale¿¹:
• wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymuluj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy regionów z uwzglêdnieniem potrzeby zapewnienia zrównowa¿onego rozwoju i ochrony œrodowiska;
• u³atwienie dostêpu do obiektów kultury i turystyki, miêdzy innymi poprzez rozbudowê infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej;
• wyd³u¿enie sezonu turystycznego;
• zwiêkszenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie konkurencyjnoœci regionalnych produktów turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym.
Podejmowane dzia³ania bêd¹ przyczynia³y siê do wzrostu ekonomicznej aktywnoœci regionów oraz ich atrakcyjnoœci dla
turystów, inwestorów i mieszkañców.
W ramach Dzia³ania przewidziano do realizacji projekty, które maj¹ wp³yw na zwiêkszenie atrakcyjnoœci gospodarczej
i inwestycyjnej regionu oraz tworz¹ warunki dla wzrostu zatrudnienia. Projekty powinny przyczyniaæ siê do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakoœci istniej¹cego dobra publicznego. Do realizacji przewiduje siê projekty infrastrukturalne i promocyjne z zakresu turystyki i kultury. W ramach jednego projektu nie mo¿na jednak ³¹czyæ inwestycji
infrastrukturalnych z projektami promocyjnymi.
KTO MO¯E SK£ADAÆ WNIOSEK?
1. Jednostki samorz¹du terytorialnego.
2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Regionalne organizacje turystyczne nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku.
4. Organizacje pozarz¹dowe nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, koœcio³y i zwi¹zki
wyznaniowe.
5. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem za³o¿ycielskim s¹ jednostki administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej.
6. Organy administracji rz¹dowej w województwie.
7. Przedsiêbiorstwa pañstwowe dzia³aj¹ce nonprofit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego.
8. Spó³ki prawa handlowego nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku lub przeznaczaj¹ce zyski na cele statutowe,
w których wiêkszoœæ udzia³ów lub akcji posiadaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego lub ich zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia.

JAKIE PROJEKTY MOG¥ BYÆ DOFINANSOWANE
I. Z ZAKRESU TURYSTYKI
Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartoœci ca³kowitej 1 mln euro, pod warunkiem, ¿e ich realizacja ma znacz¹cy
wp³yw ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzi do tworzenia sta³ych miejsc pracy. Projekty kwalifikuj¹ce siê:
• adaptacja zabytków techniki i architektury celu zwiêkszenia atrakcyjnoœci turystycznej regionu,

• rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej,
• rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, miêdzy innymi w obiektach podkreœlaj¹cych specyfikê regionu, np. m³yny, kuŸnie, obiekty podworskie,
• opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci
informacji internetowej,
• rozwój i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja
obiektów sportowych i rekreacyjnych,
• projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych zwi¹zane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych.
II. Z ZAKRESU KULTURY
Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartoœci ca³kowitej 1 mln euro zwi¹zane z ochron¹ dziedzictwa kulturowego,
a tak¿e w wyj¹tkowych przypadkach z budow¹, rozbudow¹ i modernizacj¹ infrastruktury zwi¹zanej z kultur¹, pod
warunkiem, ¿e w znacz¹cy sposób oddzia³uje ona gospodarczo na rozwój regionu i prowadzi do tworzenia sta³ych
miejsc pracy. W miarê mo¿liwoœci zrealizowane inwestycje powinny byæ otwarte publicznie.
Projekty kwalifikuj¹ce siê:
• projekty zwi¹zane z rewitalizacj¹, konserwacj¹, renowacj¹, rewaloryzacj¹, zachowaniem, modernizacj¹, adaptacj¹
historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem,
• projekty zwi¹zane z rewitalizacj¹, konserwacj¹, renowacj¹, rewaloryzacj¹, zachowaniem, modernizacj¹, adaptacj¹
publicznych obiektów poprzemys³owych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne,
• projekty zwi¹zane z zabezpieczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagro¿eñ (w szczególnoœci
przed w³amaniami, po¿arem),
• projekty dotycz¹ce budowy, rozbudowy i modernizacji publicznej infrastruktury kulturalnej, przyczyniaj¹cej siê do
aktywnego udzia³u spo³eczeñstwa w kulturze,
• projekty dotycz¹ce opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej, w tym nowoczesnej, interaktywnej
sieci informacji internetowej,
• projekty dotycz¹ce rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji
kulturalnej).
Projekty z zakresu kultury przewidziane w dzia³aniu nie mog¹ byæ zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, za wyj¹tkiem
dzia³alnoœci statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez dzia³aj¹ce w imieniu samorz¹du terytorialnego
jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem za³o¿ycielskim s¹
jednostki administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe.
Ponadto w ramach dzia³ania bêdzie mo¿na realizowaæ projekty promocyjne (o minimalnej wartoœci ca³kowitej 100 tys.
euro).
Projekty kwalifikuj¹ce siê:
• organizacja imprez i wydarzeñ turystycznych oraz kulturalnych przyci¹gaj¹cych turystów z innych regionów Polski
i z zagranicy oraz udzia³ w specjalistycznych targach
• projekty zwi¹zane z przygotowaniem i realizacj¹ programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPE£NIÆ WNIOSEK (kryteria formalne):
• Kompletnoœæ wniosku;
• Kompletnoœæ za³¹czników;
• Wnioskodawca uprawniony jest do sk³adania wniosku;
• Zgodnoœæ z celami dzia³ania okreœlonymi w uzupe³nieniu ZPORR, zgodnoœæ rodzaju projektu z list¹ przewidzian¹
w uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania;
• Okres realizacji projektu nie d³u¿szy ni¿ 2 lata od zakoñczenia roku, w którym projekt zosta³ wybrany do realizacji
(odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia);
• Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupe³nieniu ZPORR;
• W³aœciwa wartoœæ projektu - projekty infrastrukturalne o minimalnej wartoœci ca³kowitej 1 mln euro oraz projekty
promocyjne o min ca³kowitej wartoœci 100 tys. euro;
• Kwalifikowalnoœæ wydatków;
– Źród³a finansowania projektu;
– Odpowiednio ustalony poziom dotacji zale¿nie od osi¹gniêcia przez projekt zysku/znacz¹cego zysku netto.

GDZIE S¥ PRZYJMOWANE WNIOSKI:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Wybrze¿e S³owackiego 12-14
50-411 Wroc³aw
Pokój 300
WIÊCEJ INFORMACJI:
Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR - pokój 400
tel. (071) 374 91 20, 42
fax. (071) 374 90 03
e-mail: zporr@dolnyslask.pl
www.zporr.dolnyslask.pl
www.zporr.gov.pl

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl w folderze Dokumenty.
Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006 (Dz. U. Nr 84 poz. 745 z dnia 18 maja 2005 r.).
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