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Ten moduł szkoleniowy jest częścią cyklu modułów szkoleniowych dotyczących turystyki kulturowej, które zostały 
opracowane w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo strategiczne EUROPETOUR. 
Europetour jest inicjatywą europejską, która zmierza do tego, aby podkreślić dziedzictwo kulturowe Europy i 
poprzez to wesprzeć obszary wiejskie przy uwzględnieniu ekonomicznego potencjału turystyki kulturowej 
 

Więcej informacji (w języku angielskim): http://www.europetour.tips 
 
zdjęcia: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger 
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O co chodzi w tym module szkoleniowym ? 
 

Ten moduł szkoleniowy informuje o różnorodnych możliwościach finansowania, które są do Państwa dyspozycji w 
zakresie produktów, usług i projektów turystyki kulturowej. Chodzi przy tym o to, co jest konieczne aby zapewnić 
finansową stałośc dla Państwa przedsiębiorstwa turystyki kulturowej.  

 

Część 1 Przegląd instrumentów finansowania 

Część 2 wewnętrzne finansowanie 

Część 3 Zewnętrzne finansowanie 

Część 4 Finansowanie z funduszy europejskich 

Referat 5 Uczestnictwo w programach europejskich 

Część 6 Krajowe możliwości wsparcia finansowego dla turystyki kulturowej 

Do kogo skierowany jest ten moduł? 
 

Ten moduł adresowany jest do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą i firm, które chcą 
osiągnąć lepszą pozycję w turystyce kulturowej. Nawet jeśli prowadzą Panstwo firmę jednoosobową, na przykład 
jako przewodnik lub artysta rzemieślnik, są Państwo z technicznego punktu widzenia przedsiębiorstwem. 
Poniższe informacje dotyczą zarówno nowych firm jak i przedsiębiorstw, które  już kilka lat są aktywne na rynku 
turystyki kulturowej. 

Dla branży publicznej, przykładowo dla jednostek gminnych gospodarki turystycznej  odnoszą się inne zasady niż 
poniżej opisane. Jeśli są więc Państwo przedstawicielem takiej placówki – na przykład miejskiego biura podróży -

polecamy Państwu dowód literacki nr 1 na stronie 41. 

Jakie jest założenie tego modułu ? 

	
Już z poprzednich modułów szkoleniowych nauczyli się Państwo, że Państwa aktywności turystyki kulturowej 

mają zawsze przedsiębiorczy wymiar z ekonomicznymi aspektami. Jedno z najważniejszych pytań podczas 
zakładania przedsiębiorstwa to finansowanie fazy wstępnej oraz wykonawczej. Istotne jest osiąganie wyników na 
rynku turystycznym, definiowanie gospodarczej koncepcji, tworzenie zasobów i stawianie pierwszych kroków w 
działalności gospodarczej. Dla tak zwanej fazy wstępnej (pre-seed i start-up-phase) w gospodarczej turystyce 
kulturowej istnieją różne modele wsparcia i źródła finansowania. W tym module zostaną przedstawione istotne 
modele finansowania i cechy szczególne stojących do dyspozycji możliwości finansowania. 

 
Przed zaplanowaniem i realizacją Państwa pomysłu działalności gospodarczej z zakresu turystyki kulturowej 
muszą zostać sprawdzone alternatywy finansowania dla takiej działalności gospodarczej. Każda poszczególna 
możliwość finansowania musi zostać przedyskutowana i tym samym muszą zostać przemyślane różnorodne 
alternatywy działalności przedsiębiorcy. Państwo jako przedsiębiorca z branży turystyki kulturowej potrzebują 
wglądu w różnorodne formy finansowania a tym samym także wglądu w motywację i perspektywy potencjalnych 
inwestorów.  Następnie ten moduł posiada dalsze cele: 
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Po pierwsze chcemy dać Państwu możliwość zapoznania się z różnorodnymi mozliwościami finansowania. 
Przekonają się Państwo, że istnieje wiele więcej możliwości niż tradycyjne kredyty. 
Po drugie chcielibyśmy zwiększyć Państwa świadomość w sprawie europejskich możliwości finansowania. W 
łatwo zrozumiały i przystępny sposób podsumujemy różne źródła finansowania w Unii Europejskiej i tym samym 
pokażemy, że nie istnieją tylko systemy finansowania, lecz także różne programy wsparcia, w których 
przedsiębiorstwa turystyczne mogą wziąć udział i uzyskać środki. Po przejrzeniu dżungli programów wsparcia 
wybraliśmy  osiem europejskich funduszy i programów, które są korzystne dla turystyki kulturowej na obszarach 
wiejskich. 
 
Poza tym dokonaliśmy dla Państwa przeglądu kilku dalszych mechanizmów finansowania, które istnieją w Polsce. 
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Część 1: Przegląd instrumentów finansowania 
 
Założenie/ rozwój przedsiębiorstwa turystyki kulturowej wymaga finansowych zasobów, które pochodzą albo z 

własnych środków albo z innych źródeł. Jeśli przedsiębiorstwo zapewnia sobie finansowanie z własnych środków, 
na przykład z własnego zysku, nazwalibyśmy to wewnętrznym źródłem finansowania. Jeśli przedsiębiorstwo 
ponad to potrzebuje pieniędzy, to zaciąga kredyty z banków lub z innych instytucji finansowych. Poniższa tabela 
ilustruje różne formy finansowania:   

 

 
                                                                        © IniNovation 

 
Zgodnie z nazwą istnieją zasadnicze różnice pomiędzy finansowaniem wewętrznym a zewnętrznym: 
Przedsiębiorstwa szukają finansowania wewnętrznego, gdy zapotrzebowanie na finasowanie jest niewielkie. W 
tym przypadku zewnętrzne źródła finansowania, które z reguły  pokrywają większe zapotrzebowania finansowe 
byłyby zbyt kosztowne w ich organizacji i przeprowadzaniu. Gdy przedsiębiorstwo zapewnia sobie finansownie 
wewnętrzne, koszty kapitałowe są niskie. W przypadku zewnętrznych źródeł finansowania koszty kapitałowe są 
średnie do wysokich. Wewnętrzne źródła finansowania nie wymagają zabezpieczeń,  Zewnętrzne źródła 
finansowania jednak ich wymagają (lub przeniesienia własności). Przykłady wewnętrznych i zewnętrznych źródeł 
finansowania są przedstawione poniżej. 
 

 
Zarówno  zewnętrzne jak i wewnętrzne źródła finansowania są ważne, ale przedsiębiorca powinien wiedzieć, 
gdzie powinien ich użyć. Powinien także wiedzieć, kiedy co należy zastosować,tak żeby nie w każdym czasie 
cyklu gospodarczej idei stały do dyspozyji wszystkie źródła finansowania i wszystkie formy wsparcia.  

 
Tak zwana krzywa kija hokejowego opisuje różne fazy finansowania przedsiębiorstwa od założenia aż do 
rozwijającego się stałego przedsiębiorstwa. Każda z tych faz wymaga różnych źródeł finansowania i kryje w sobie 
specyficzne wyzwania. 
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Jak pokazuje grafika powyżej krzywa kija hokejowego stosowana jest do zobrazowania tendencji finansowania 
przedsiębiorstwa, ona prognozuje w pierwszych latach negatywne zyski z kapitałów, a w ostatnich latach zyski 
inwestycyjne. Grafika pokazuje jeszcze, że w każdej takiej ścieżce wzrostu”, gdy przedsiębiorstwo rośnie, są do 
dyspozycji różnorodne instrumenty finansowania. W pierwszych latach szereg czynników wpływa na negatywne 
zyski z kapitałów, jak na przykład koszty bootstrappingu, marketingu, wynagrodzeń, nakładów administracji, 
kosztów za podstawowe wyposażenie itd.  Z upływem czasu dochodzi do niezrealizowanych zysków, za którymi 
idą wydarzenia, w ramach których realizowane są zyski. Rozszerzenie przedsiębiorstwa następuje przez tak 
zwany „organiczny wzrost”, to znaczy głównie z własnych wpływów i innych wewnętrznych form finansowania, jak 
zostało to opisane w następnym rozdziale. 
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Część 2: wewnętrzne finansowanie 
 
W poprzednich sześciu modułach szkoleniowych nauczyli się Państwo, jak zostać profesjonalistą w branży 
turystyki kulturowej, aby generować zysk. Zapoznali się Państwo z najwazniejszymi instrumentami i metodami.W 
ten sposób przyczyniają się Państwo do tego, aby Państwa przedsięwzięcie gospodarcze był długotrwałe na 
przyszłość. 
 
W tym module dowiedzą się Panstwo wiele na temat instrumentów finansowania, które nie są łatwe do 
pozyskania i niekoniecznie długotrwałe. Te instrumenty są w najlepszym wypadku uzupełnieniem Państwa 
przedsiębiorczego zaangażowania w celu wzmocnienia rozwoju. Nigdy nie będą stały w centralnym punkcie, jeśli 
chcą Państwo kreować swoje przedsiębiorstwo w sposób długotrwały. Na pierwszy rzut oka wydają się te tutaj 
przedstawione instrumenty bardzo odległe od  Państwa rzeczywistości w przedsiębiorstwie w branży turysyki 
kulturowej. Ale tak nie jest! Proszę nam uwierzyć! Kto chce się w sposób profesjonalny pozycjonować na rynku 
turystyki kulturowej, musi się wcześniej czy później z tym zmierzyć, gdyż jest to lub stanie się częścią strategii 
przedsięwzięcia gospodarczego. 
 
Proszę się nie dać zwieźć wielością możliwych instrumentow finansowania. To są narzędzia do rozwoju Państwa 
przedsiębiorstwa, a nie cel sam w sobie. Państwa najważniejszym celem jako przedsiębiorstwa turystyki 
kulturowej zawsze będzie generowanie bezpośredniego dochodu z Państwa gospodarczej aktywności. 

Inwestycja	potrzebuje	finansowania		
 
W celu powiększenia Państwa przedsiębiorstwa turystyki kulturowej ważne jest inwestowanie. To oznacza, że 
potrzebują Państwo dostępu do środków finansowych. Niestety zewnętrzne źródła finansowania – sponsorzy, 
ofiarodawcy, kredytodawcy czy inwestorzy są często sceptyczni, przede wszystkim w przypadku mniejszych 
przedsiębiorstw. To może oznaczać, że muszą Państwo polegać w swoich inwestycjach na wewnętrznych 
źródłach finansowania. 

 

Co	dokładnie	znaczą	wewnętrzne	źródła	finansowania?	

Kapitał	rezerwowy	
Kapitał rezerwowy to proste źródło wewnętrznego finansowania, gdyż chodzi tu o środki obrotowe. Są one 
częścią nadwyżki rocznej, którą Państwo zatrzymali i nie wypłacili. W Państwa małym przedsiębiorstwie  
zatrzymane zyski są z reguły wypłacane właścicielom, którzy często nie pobierają żadnej planowanej wypłaty. 
Zamiast wypłacać zatrzymane zyski, mogą je Państwo reinwestować w Państwa projekt turystyki kulturowej. 

Majątek	obrotowy	
Majątek obrotowy składa się z gotówki i przede wszystkim z tego, co w sposób łatwy można spieniężyć. Jeśli 
Pństwa przedsiębiorstwo posiada akcje w innym przedsiębiorstwie, mogą je Państwo sprzedać a te zyski 
wykorzystać jako żródło finansowania. Powinni Państwo jednak uważać na to, aby nie obniżać Państwa majątku 
obrotowego do poziomu Państwa krótkoterminowych zobowiązań, gdyż utrudnia to potem redukowanie długów. 

Środki	trwałe	
Środki trwałe to takie środki, których tak łatwo nie da się spienieżyć. Zazwyczaj chodzi tu o urządzenia, 
nieruchomości i fabryki. W związku z tym, że te składniki majątku nie dadzą się tak szybko zamienić na środki 
płynne, nie można liczyć na nie, jeśli potrzebujemy szybko dysponować pieniędzmi.Jeśli jednak mają Państwo 
czas, mogą Państwo sprzedać kilka urządzeń, aby inwestować w Państwa przedsiębiorstwo. 
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Osobiste	oszczędności	
Osobiste oszczędności są kręgosłupem wielu małych przedsiębiorstw turystycznych. Jeśli Państwa 
przedsiębiorstwo nie dysponuje środkami, aby zainwestować je w projekt, mogą Państwo dysponować osobistymi 
finansami, które mogą Państwo wprowadzić do przedsiębiorstwa. To stwarza alternatywę poszukiwania 
zewnętrznych ofiarodawców lub pożyczkodawców i umożliwia Państwu zachowanie kontroli nad 
przedsiębiorstwem. 

Wolne	zasoby	
Czy myślą Państwo czasami o wolnych środkach, którymi mogą Państwo swobodnie dysponować? Mogą je 
Państwo potraktować także jako wewnętrzne finansowanie, nawet jeśli nie chodzi tu o gotówkowe finansowanie. 
Dobrowolne składki osób wspierających wszelkiego rodzaju, z sieci i bezpłatne informacje o wszystkich ważnych 
sprawach mogą być tego rodzaju wolnymi zasobami. Tak więc na przykład Izby Przemysłowe i Handlowe oferują 
liczne działania wspierające, do których mają Państwo bezpłatny dostęp, i które dają Państwu szansę bezpłanego 
korzystania z tych informacji. 

Korzyści	z	wewnętrznego	finansowania	

Wewnętrzne	finansowanie	a	finansowanie	przez	bank	
Jeśli posiadają Państwo środki firmowe, nie muszą Państwo płacić żadnych odsetek dla banku. Nie muszą 

Państwo także przechodzić przez składanie wniosku, co mogłoby być droższe, jeśli musieliby Państwo płacić 
komuś za sporządzenie rachunku zysków i strat, bilansów i innych przez bank wymaganych dokumentów. 

Wewnętrzne	finansowanie	a	sprzedaż	akcji	
Pewną możliwość zbierania gotówki na projekty biznesowe daje sprzedaż akcji inwestorom. To daje Państwu 
częściową wlasność w stosunku do Państwa przedsiębiorstwa. Uzycie środków własnych daje Państwu korzyść 
zachowania kontroli w rękach założycieli firmy.  

Wewnętrzne	finansowanie	a	państwowe	dotacje	
Szczególnie w obszarze turystycznym może Państwa przedsiębiorstwo być brane pod uwagę w szczególnych 
okolicznościach pod względem państwowych dotacji. Proces aplikacji może być jednak długotrwały i drogi. 
Nakład wynika ze składania wniosku i dokumentacji do dotacji. Muszą Państwo uzyskać zgodę instytucji 
wspierającej i może to dotyczyć wielu osób i gremiów. Na postawie wewnętrznego finansowania mogą Państwo 
od razu zaczynać Państwa projekt. 

Wewnętrzne	dofinansowanie	a	sprzedaż	składników	majątku	
Niektóre przedsiębiostwa usiłują finansować nowe zadania poprzez sprzedaż składników majątku. To pomniejsza 
wartość przedsiębiorstwa i może wywołać koszty manipulacyjne oraz podatki.  Wewnętrzne finansowanie 
utrzymuje wszystkie składniki majątku w przedsiębiorstwie i nie powoduje dodatkowych kosztów, które 
przekraczają koszty projekty.  
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Część  3: zewnętrzne możliwości finansowania 

Pieniądze	na	rozwój	Państwa	przedsiębiorstwa		
 
Państwa dostęp do środków finansowych zależy od tego, jak atrakcyjne jest Państwa przedsiębiorstwo turystyki 
kulturowej dla osób wspierających, ofiarodawców i instytucji finansowych. Państwa zdolność do planowania 
Pańswa zapotrzebowania na srodki finansowe oraz do kierowania nimi jak również do opracowania pomysłu 
biznesowego nadającego się do zaakceptowania ma decydujące znaczenie. Do tego dochodzi jeszcze 
znajomość dostępnych możliwości finansowania. Strategiczny plan przedsięwzięcia jest nieodzowny do 
stworzenia struktur w celu odpowiedniego reagowania na potrzeby finansowe Państwa przedsiębiorstwa i 
zapewnienia stabilności Państwa przedsiębiorstwa w coraz szerszej branży turystycznej. 

 
Wszystkie przedsięiorstwa potrzebuja dostępu do wystarczającego finansowania celem zapewnienia ich rozwoju. 
Również tam, gdzie Państwo nie chcą inwestować, poszerzać działalności potrzebuje Państwa przedsiębiorstwo 
turystyki kulturowej finasowania w celu wspierania codziennej działalności i utrzymania pozycji na rynku. 

 
Trzeba także wziąć pod uwagę, że wiele małych  przedsiębiorstw turystyki kulturowej, w szczególności na 
obszarach wiejskich prowadzonych jest przez ludzi, którzy nie studiowali ekonomii. Taki biznes życia prowadzą 
często młodzi ludzie, ludzie z rodzin imigracyjnych lub ludzie, którzy pracują nad modelem współpracy. Stoją 
przed wielkim wyzwaniem, jeśli chodzi o dostęp do zewnętrznego finansowania. Ich propozycje rozwijania 
biznesu nie są często wystarczająco ugruntowane lub komercyjnie nieprzekonywujące. Wiele banków waha się, 
czy finansować takie przedsiębiorstwa. Także ich rozumienie zasad turystyki lub ich znajomość i zdolności w 
zakresie zarządzania finansami mogą wymagać wsparcia. 

 
Wymagane zabezpieczenia dla banków w celu udzielenia kredytu opierają się na zdolności 
produkcyjnej/usługowej przedsiębiorstwa turystyki kulturowej. To może właśnie stać się dużą przeszkodą, jeśli są 
Państwo usługodawcą bez lub z małą ilości środków trwałych. Banki rozpatrując Państwa wniosek o finansowanie 
są zainteresowane z reguły zabezpieczeniami bazującymi na nieruchomościach, a nie Państwa gotówką, czy 
zdolnością czy dochodem. Państwa  zorientowane na usługi przedsiębiorstwo będzie z reguły mieć trudności przy 
ustalaniu jego niematerialnych składników majątkowych, które akceptowane są jako zabezpieczenie, co oznacza, 
że wartość Państwa firmy będzie wyraźnie zaniżana.Zainteresowanie banków zabezpieczeniami majątkowymi w 
postaci nieruchomości jest także wyzwaniem,gdy Państwa nieruchomość stanowi już zabezpieczenie kredytu. 

 

Finansowanie	innowacji	i	nowych	przedsiębiorstw	turystyki	kulturowej		
 
W fazie początkowej pomysłu biznesowego lub procesu rozwoju produktu Państwa przedsiębiorstwo nie jest 
jeszcze rentowne. Znajdują się Państwo w fazie strat. Niezależnie od Państwa własnych środków ten etap jest z 
reguły finansowany ze środków rodziny i przyjaciół, którzy na podstawie własnych informarcji decydują, czy chcą 
inwestować w Państwa pomysł/projekt czy też nie.  

 
Dofinansowanie publiczne składa się z reguły z różnorodnych dotacji na realizację, włącznie z dopłatą do 
odsetek, pożyczek z obniżonymi odsetkami i ulg podatkowych. Proszę zapoznać się z rozdziałem 6, który opisuje 
niektóre krajowe bądź regionalne rodzaje wsparcia finansowego, o które mogą Państwo aplikować. W rozdziałach 
4 i 5 znajdą Państwo zestawienie europejskich programów wsparcia.  
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Instrumenty finansowania na początek działalności w branży turystyki kulturowej 

 
 
Prywatne finansowanie 

 
Publiczne finansowanie 

 
Prywatne pieniądze(przyjaciele i rodzina)
Business Angels/Aniołowie biznesu 
Crowdfunding/finansowanie 
społecznościowe 
 

 
Dopłata do odsetek 
dotacje 
ulgi podatkowe 

 

Finansowanie	rozwoju	istniejących	przedsiębiorstw	turystyki	kulturowej		
W trakcie fazy rozwoju Państwa ukierunkowanego na turystykę kulturową przedsiębiorstwa  powoli staje się ono 
rentowne. Mogą Państwo wtedy sięgnąć po wiekszą paletę źródeł finansowania: 

 
 Kredyt - pożyczkę 
 Crowdfunding / finansowanie społecznościowe  
 Fundusz Venture-Capital 
 Private Equity  

 
które pomogą Państwu w finansowaniu Państwa codziennego zapotrzebowania oraz prac renowacyjnych i 
aktywnośći zmierzającej do poszerzania przedsiębiorstwa. 

 
Jeśli funkcjonują Państwo w małym przedsiębiorstwie, będą polegać Państwo finansując  Państwa codzienny 
biznes najprawdopodobniej mocno na takich źródłach finansowania jak osobiste kredyty, przekroczeniach konta, 
korzystaniu z kont kredytowych, oszczędnościach oraz kapitale zakładowym. 
Zrealizowane zyski trudno jest małym przedsiębiorstwom turystycznym odłożyć, gdyż większość zysków jest 
natychmiast reinwestowanych. 
 

 

Instrumenty finansowania dla zakorzenionych na rynku przedsiębiorstw turystyki 
kulturowej i osób zakładających działalność gospodarczą 

 
Prywatne wsparcie 

 
Publiczne wsparcie 

 
Standardowe kredyty bankowe 
Finansowanie oparte na aktywach 
Private Equity i kapitał dużego ryzyka 
Crowdfunding/finansowanie społec-
znościowe 
Finansowanie Mezzanine 
 

 
Gwarancje pożyczki 
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Krótkoterminowe kredyty bankowe nadają się do finansowania Państwa aktywności marketingowej, nowego 
oprogramowania i technologii oraz do odświerzenia Państwa produktów (na przykład nowego design Państwa 
produktów marketingowych). Średnio i długoterminowe kredyty bankowe bardziej nadają się do większych 
zamierzeń inwestycyjnych, włacznie z renowacją i rozwojem nowych środków (na przykład miejsc noclegowych). 
Dozwolone debety na koncie są ważnym, ale drogim instrumentem sterowania gotówką, szczególnie na początku 
sezonu turystycznego. 
 
Jeśli planują Państwo swoje przedsiębiorstwo turystyki kulturowej i przygotowują Państwo swój biznesplan do 
zewnętrznej kontroli, zaleca się w każdym razie omówienie możliwości finansowania z przedstawicielami banku. 
Celem nie jest koniecznie otrzymanie kredytu bankowego, banki oferują ponadto różnorodną pomoc na start, 
która rozciąga się od pomocy w zarządaniu i doradztwie aż do bezpłatnego przepływu informacji w celu 
dokonania oceny Państwa koncepcji aż do dostępu do lokalnych, regionalnych sieci oraz organizacji i 
uczestnictwie w targach. 
 
Jeśli dla prowadzenia Państwa firmy są Państwo skazani na poszczególne składniki majątkowe (np. rowery do 
organizowania wycieczek lub meble kuchenne, jeśli pracują Państwo w gastronomii), mogą Państwo pobrać 
pieniądze poprzez finansowanie opierające się na majątku. Uzasadnienie jest podobne: Składnik majątku służy 
jako zabezpieczenie za pożyczkę. Finansowanie bazujące na aktywach nie nadaje się dla turystyki kulturowej, 
która produkuje tylko zorientowane na usługi niematerialne dobra (na przykład oprowadzanie historyczne). 

 
Finansowanie typu Mezzanine jest mieszanką finansowania z kapitału obcego i własnego, które daje 
Pożyczkodawcy prawo w przypadku niepowodzenia do zamiany swojego kapitału w akcje w Państwa 
przedsiębiorstwie, po tym jak zostaną spłacone spółki kapitałowego dużego ryzyka oraz główni pożyczkodawcy. 
Finansowanie typu Mezzanine jest realizowane z reguły przy mniej surowej ocenie ze strony kredytodawcy. 
Kredytobiorcy nie muszą wcale lub w niewielkim zakresie uwzględniać w bilansie przedsiębiorstwa takiego 
zabezpieczenia jak kapitał własny. 

 

Nowe	możliwości	finansowania	przy	uwzględnieniu	sektora	prywatnego		
 
Podczas, gdy finansowanie przez bank dla większej części sektora turystyki kulturowej jest decydujące, 
wykształciła się w ostatnich latach zdywersifikowana oferta możliwości finansowania, która może wesprzeć 
Państwa struktury kapitałowe oraz pomóc uniezależnić się od  zobowiązań kredytowych. 

 
W tym rozdziale zwracamy Państwa uwagę na instrumenty finansowanie nie związane z bankami jak 
finansowanie oparte na aktywach oraz alternatywne systemy zadłużenia. 

 

Finansowanie	oparte	na	aktywach 
 
Finansowanie oparte na aktywach obejmuje leasing, kredyty oparte na aktywach, faktoring i finansowanie 
zamówień. 
Udzielanie kredytów oparte na aktywach jest jak każdy inny  rodzaj kredytu, który jest zabezpieczony przez 
składnik majątkowy. To znaczy, jeśli pożyczka nie zostanie spłacona, przepada ten składnik majątku. W tym 
sensie hipoteka jest przykładem pożyczki opartej na aktywach. Częściej używa się tego pojęcia w celu opisania 
przedsiębiorstwa lub dużych zakładów, w których mają zastosowanie takie składniki majątkowe, które normalnie 
nie mają zastosowania w innych kredytach, przykładowo są to kredyty powiązane z zapasami, wierzytelnościami, 
maszynami lub środkami trwałymi. 

 
Factoring jest to transakcja finansowa, w której jedno przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wierzytelności (to znaczy 
rachunki ) z rabatem osobom trzecim (factor). 
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Finansowanie zamówień jest opcją finansowania, gdy Państwa przedsiębiorstwo potrzebuje gotówki do 
wywiązania się ze zleceń klientów. Przede wszystkim w turystyce wynikają periodyczne problemy z płynnością 
finansową. Są po prostu okresy czasu, w których nie ma się wystarczajcej ilości pieniędzy do pokrycia kosztów 
Państwa działalności. Dlatego może się Państwu zdarzyć zlecenie od klienta, którego z braku gotówki nie są 
Państwo w stanie zrealizować. Odrzucenie takiego zlecenia oznaczałoby nie tylko straty w obrocie, ale także 
utratę reputacji. Jeśli się rozniesie, że rezygnują Państwo z prowadzenia działalności, bo nie stać Państwa na to 
dalej finansowo, zaufanie klientów może osłabnąć. 

Alternatywne	finansowanie	
 
Alternatywny mechanizm zadłużenia (np. finansowanie społecznościowe, sekurytyzowane zadłużenie, obligacje 
przedsiębiorstw i obligacje zabezpieczone) oferuje potencjał dla Państwa działalności w zakresie turystyki 
kulturowej. Właściwie te innowacyjne i alternatywne możliwości finansowania są często niedostatecznie 
rozwinięte, co po części jest spowodowane biurokratycznymi naciskami, ale też z powodu braku wiedzy i 
zrozumienia. 
 
Oba interesujące mechanizmy to pożyczki Peer-to-Peer oraz udziałowy crowdfunding. To są innowacyjne 
założenia finansowania, które oferują Państwa przedsiębiorstwu prostą i korzystą pod względem kosztów 
możliwość pozyskania kapitału od publicznych inwestorów. Te bazujace na internecie modele przedstawiają 
Państwu alternatywę źródła finansowania, szczególnie wtedy, gdy nie mają Państwo żadnego innego dostępu do 
finansowania tradycyjnymi środkami. 
 
Pożyczka Peer-to-peer- (rownież znana jako pożyczka crowd) to forma zadłużenia na podstawie finansowania 
społecznościowego. Pozwala zbliżyć ludzi, którzy potrzebują kredytu do ludzi, którzy są potencjalnie gotowi 
sfinansować te kredyty. To dzieje się poprzez intermedialny serwis Peer to – Peer, który jest z reguły dostępny 
online. Kredytobiorcy zamieszczają szczegóły swojego wniosku (poszukiwaną kwotę i zamierzenie, na które chcą 
tę kwotę wykorzystać) na stronie pożyczek Peer-to-Peer. Kredytodawcy sprawdzają na tej stronie, aby podjąć 
decyzje, w jakie pożyczki chcą zainwestować. 
 
Udziałowy crowdfunding oferuje inwestorom możliwość inwestowania w projekt lub firmę z „ilości” (lub 
publiczności) w zamian za akcje. Mogą oni oferować przywileje lub wynagrodzenie w zamian za inwestycje (np. 
bezplatne noclegi bądź rabaty). Jeśli takie środki zostaną zastosowane, Państwa przedsiębiorstwo ma do 
dyspozycji wszystkie nadwyżki  (po potrąceniu opłat). 
 
Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) jest z reguły dostępne online poprzez pośredników ds 
udziałowego  crowdfundingu i jest najczęściej wykorzystywane przez młode przedsiębiorstwa na wczesnych 
etapach. Ustawowe zmiany otwierają młodym przedsiębiorstwom i projektom możliwości pozyskiwania środków 
od wielu inwestorów, którzy przeznaczają każdorazowo mniejsze kwoty na finansowanie. Równocześnie 
zmniejszają się koszty transakcji, gdyż te inwestycje realizowane są online lub przez przelew bankowy. Kolejną 
korzyścią tej techniki finansowania jest to że umożiwia ona kredytobiorcy środki finansowe w czasie krótszymn 
niż kredyty bankowe. 

 
Chociaż w turystyce te modele nie są jeszcze zbytnio wykorzystywane, oferują one znaczny kapitał jako źródło 
dla firm z branży turystyki kulturowej. Te innowacyjne modele finansowania tworzą sieć inwestorów i dzielą ryzyko 
finansowe na kilku inwestorów. Równocześnie służą podwójnemu celowi finansowania i wspierania lokalnego 
rozwoju: Ludzie inwestują w projekty, którymi się potem opiekują i pomagają lokalnym przedsiębiorstwom 
zachować miejsca pracy. 
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Część 4 
Finansowanie  przez 

fundusze europejskie 
 

 
  



 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
MODUŁ 7 – PROGRAMY WSPARCIA DLA PRODUKTÓW, 

USŁUG I PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH 
 
 

 
18 

 

część 4: Finansowanie przez fundusze eropejskie 

Przegląd 
 
Turystyka jest międzynarodowym rynkiem i wcześniej lub później będą Państwo konfrontowani z roszczeniami 
zagranicznych gości. To bardzo poszerza Państwa grupę gości i klientów, wymaga jednak także spełnienia 
poszczególnych warunków i prawdopodobnie dodatkowych przemyśleń i inwestycji. 

 
Dlaczego więc nie sprawdzać rodzajów dofinansowania, które podane są w obszerniejszym kontekście, jak to jest 
w przypadku Państwa kraju? 
Celem tego i następnego rozdziału jest podsumowanie różnorodnych źródeł finansowania, które są do dyspozycji 
w Unii Europejskiej w sposób lekki, zrozumiały i przystępny. Po przedarciu się przez „dżunglę” rodzajów wsparcia 
finansowego zindetyfikowaliśmy 8 funduszy europejskich i programów, które wydają się być korzystne dla 
turystyki kulturowej na obszarach wiejskich. Zostały one opisane w rozdziałach 4 i 5 poniżej: 

 
Rozdział 4 wymienia fundusze europejskie, które oferują programy finansowania. Chodzi tu z reguły o założenia 

realizacji poprzez narodowe agencje lub przez narodowe banki: 

  
 Europejski fundusz strategicznych inwestycji  
 Europejski fundusz rozwoju regionalnego 
 Fundusz spójności 
 Europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

 
Rozdział 5 opisuje kilka europejskich programów, które oferują finansowanie organizacji poprzez ich uczestnictwo 
w projektach. Tu muszą Państwo zdecydować, czy priorytet programu pokrywa się z Państwa zapotrzebowaniem. 

 
 LIFE 
 COSME 
 Kreatywna Europa 
 Zatrudnienie i społeczne innowacje 

 
Różne fundusze i programy odzwierciedlają rożnorodność zapotrzebowań w sektorze turystycznym oraz 
spektrum programów tematycznycn Unii Europejskiej. Sektor turystyczny jest wspierany przez różnorodne 
programy, ale zbieranie i przetwarzane informacji o wielu programach pozostaje wyzwaniem dla prywatnych i 
publicznych placówek. Mamy nadzieję,że ten moduł ułatwi ten przegląd. Koncentruje się na najważniejszych 
programach UE w sektorze turystycznym w celu wyjaśnienia najważniejszych kwestii: rodzaju działań 
turystycznych spełniających kryteria dofinansowania, kto może składac wniosek, rodzaj i wysokość wsparcia oraz 
terminy aplikacji o środki. 

 
Okres czasu funduszy i programów obejmuje okres 2014-2020. Następnie są w tym module zawarte informacje, 
które dotyczą tylko tego okresu czasu, a dokładnie mówiąc ich zebranie nastąpiło w okresie czasu 2016/2017 i 
dlatego zalecamy czytelnikom tego rozdziału sprawdzenie aktualnych warunków na właściwych stronach 
internetowych. 
Ten moduł ma być z założenia wprowadzeniem i zachęceniem do wejścia na specjalistyczne strony internetowe, 
zawiera więc wiele linków internetowych. Linki są dosyć długie i zaszyfrowane. Więkzość z nich jest więc 
koncypowana jako hyperlinki. 

 
W związku ze zwięzłą formułą ten moduł zawiera tylko to, co jako przyszłemu użytkownikowi jest Państwu 
nieodzowne. Nie obejmuje w związku z tym następujących elementów: informacji o różnych aktach prawnych, 
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które leżą u podstaw tego programu, i zaczyna od regulaminu budżetowego, jego ogólnej administracji, jego 
działań dla inncyh sektorów, jego łącznego budżetu, zmian przy podziale środków budżetowych na programy itd. 
Te ogólne informacje znajdą Państwo poprzez hyperlinki. 

 
Chociaż w turystyce te modele nie są jeszcze zbytnio wykorzystywane, oferują one znaczny potencjał jako źródło 
dla firm z branży turystyki kulturowej. Te innowacyjne modele finansowania tworzą sieć inwestorów i dzielą ryzyko 
finansowe na kilku inwestorów. Równocześnie służą podwójnemu celowi finansowania i wspierania lokalnego 
rozwoju: Ludzie inwestują w projekty, którymi się potem opiekują i pomagają lokalnym przedsiębiorstwom 
zachować miejsca pracy. 

 

Europejski Fundusz Strategicznych Inwestycji  
 
Europejski Fundusz Strategicznych Inwestycji (EFSI) jest inicjatywą w celu pokrycia obecnych luk 

inwestycyjnych w Unii Europejskiej poprzez mobilizację prywatnych środków finansowych dla strategicznych 
inwestycji. EFSI możliwe jest wspieranie między innymi: 

 
 1. strategicznej infrastruktury włącznie ze sferą cyfrową, ruchu drogowego oraz energii  

 2. edukacji, badań, rozwoju i innowacji 
 3. rozbudowy odnawialnych źródeł energii oraz efektywności wykorzystania zasobów 
 4. wsparcie małych przedsiębiorstw 

rodzaje	aktywności powiązanych z turystyką spełniających kryteria 
uzyskania dofinansowania		
 
Każdego rodzaju pożyteczne transakcje lub inwestycje dla rozwoju prawnych działań (przedsiębiorstw). Wszędzie 

w obszarze UE, włącznie z projektami transgranicznymi (bez geograficznych udziałów procentowych). Takie 
działania mogą obejmować: 
 

 Infrastrukturę  podróżną (regionalne lotniska, porty, etc..) 
 Efektywność energetyczną hoteli i ośrodków wakacyjnych 
 Rewitalizację byłych obszarów przemysłowych na cele wypoczynkowe 

	
Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		
 
Wszystkie osoby prawne (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa a w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uniwersytety, organizacje pozarządowe, klaster turystyki….) poprzez 
pośrednictwo finansowe. 

 
 

Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy?	
 
Dla kredytów i gwarancji bankowych funkcjonują wspierane przez fundusz EFSI pośrednictwa finansowe (np. 

banki handlowe). Dostęp do środków finansowych: http://europa.eu/youreurope/business/funding-
grants/access-to-finance/  
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)  
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z pięciu Europejskich Funduszy Rozwoju 
Strukturalnego i Inwestycyjnego. EFRR ma za zadanie wspierać gospodarczą i społeczną spójność Unii 
Europejskiej wyrównując różnice pomiędzy jej regionami. On może poprawić konkurencyjność i jakość turystyki 
na regionalnym i lokalnym poziomie w szczególności na obszarze ze słabym przemysłowym i rolniczym rozwojem 
lub na obszarach, które objęte są rewitalizacją miasta. 
 
 
Wsparcie funduszem EFRR obejmuje 11 tak zwanych tematycznych celów i priorytetów inwestycyjnych w 
powiązaniu z politycznymi priorytetami Europy 2020. Istotne z nich dla turystyki są: 

 Badania naukowe i innowacje 
 Technologie innowacyjne i komunikacyjne  
 Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw  
 Ochrona środowiska i efektywność wykorzystania zasobów  
 Edukacja, umiejętności i kształcenie ustawiczne 

rodzaje	aktywności powiązanych z turystyką spełniających kryteria 
uzyskania dofinansowania		
 
Te programy mogą wspierać na przykład:  

 
 Rozwój powiązanych z turystyką produktów informatycznych i techniki komputerowej (aplikacje, 

eksploracja danych …..) 
 Rozwój innowacyjnych turystycznych usług, w szczególności w zaniedbanych i peryferyjnych regionach 

ze słabo rozwiniętymi strukturami przemysłowymi i mocnym uzależnieniem od turystyki (nowe modele 
biznesowe, wykorzystanie nowych pomysłów….) 

 Rozwój produktów i usług z wysoką wartością dodaną na rynkach niszowych jak w turystyce kulturowej 
poprzez mobilizację specyficznych lokalnych zasobów i jako wkład w regionalną inteligentną 
specjalizację 

 Działalność klastrów pomiędzy różnymi branżami turystycznymi jak również gospodarkę kreatywną w 
celu dywersyfikacji produktów turystycznych oraz przedłużenia sezonu turystycznego  

 Ochronę, wspieranie i rozwój turystyki przyrodniczej i kulturowej oraz pokrewnych usług  
 Małą kulturową długotrwałą infrastrukturę turystyczną  
 Działania w celu wspierania przedsiębiorstw, samodzielność i zakładanie przedsiębiorstw oraz 

internacjonalizację turystyczną małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów 
 Kształcenie zawodowe, aktywności w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		
 
Wszystkie osoby prawne (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, a w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uniwersytety, organizacje pozarządowe, klaster turystyki….)  

 



 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
MODUŁ 7 – PROGRAMY WSPARCIA DLA PRODUKTÓW, 

USŁUG I PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH 
 
 

 
21 

 

Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy?	
Proszę najpierw sprawdzić  dostępne w Państwa regionie programy EFRR i upewnić się, że Państwa projekt 
spełnia kryteria wyboru i priorytety. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami do składania wniosku od 
właściwych urzędów administracji. W sprawie kredytów i gwarancji bankowych proszę zgłaszać się do 
wskazanych pośrednictw finansowych. Więcej informacji pod: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/erdf/ 

 

Fundusz Spójności  

 
Fundusz spójności jest jednym z pięciu Europejskich Funduszy Rozwoju Strukturalnego i Inwestycyjnego. W celu 
zmniejszenia gospodarczych i społecznych różnic i utrzymania długotrwałego rozwoju fundusz spójności 
skierowany jest do państw członkowskich, których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest mniejszy niż 90% 
przeciętnej unijnej. 

 

rodzaje	aktywności powiązanych z turystyką spełniających kryteria 
uzyskania dofinansowania		
 
Zależnie od zapotrzebowania krajów członkowskich, zapisanego w tak zwanych „programach operacyjnych“. 

Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		
 
Wszystkie osoby prawne (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa a w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uniwersytety, organizacje pozarządowe, klaster turystyki….)  

Więcej informacji http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/cohesion-fund/ 
 

Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy?	
Chodzi tu o dofinansowania. Wysokość środków zorientowana jest na podstawie danych narodowych urzędów 
administracji. Maksymalna stopa współfinansowania: 85%. 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ma na celu między innymi wspieranie rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich. Odpowiednio do zapotrzebowania i decyzji poszczególnych krajów 
członkowskich wsparcie może być udzielone na: 

 
 Rozwój nierolniczych małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich, które stawiają na 

długotrwałą i odpowiedzialną turystykę 
 Renowację/ podniesienie wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i krajobrazów wiejskich 

rodzaje	aktywności powiązanych z turystyką spełniających kryteria 
uzyskania dofinansowania		
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Aktywności spełniające wymagania dofinansowania są wymienione w  narodowych i regionalnych wiejskich 
programach rozwoju”. Mogą one udzielać wsparcia finansowego na: 

 
 Aktywności w celu kształcenia zawodowego i pozyskania kompetencji (kursy, warsztaty, coaching  …. W 

celu wspierania turystyki na obszarach wiejskich), działania demonstracyjne i informacyjne 
 Rozpoczęcie działalności oraz inwestycje na pozarolnicze działalności na obszarach wiejskich (noclegi, 

sklepy, restauracje, oprowadzania…) 
 Stworzenie i aktualizację planów rozwoju gmin i wsi na obszarach wiejskich 
 Inwestycje pożytku publicznego w strukturach organizacji czasu wolnego, informacji turystycznych oraz 

małej infrastruktury turystycznej 
 Studia i inwestycje w związku z zachowaniem, restauracją i podniesieniem wartości dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 
 Współpracę z minimum dwiema innymi placówkami (stworzenie klastra i sieci, współpraca między 

dwoma mniejszymi jednostkami w rozwoju i/lub promocji usług turystycznych w związku z turystyką na 
obszarach wiejskich 

Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		
 
Każda osoba fizyczna lub prawna, która jest aktywna na obszarach wiejskich (rolnik/leśnik, małe i średnie 
przedsiębiorstwa ….) Urzędy administracji dla tego funduszu są wymienione na stronach internetowych 
ministerstwa rolnictwa w Państwa kraju. 

 

Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy?	
Ten fundusz przyznaje dopłaty przy minimalnej wysokości wkładu 20 %. Dla działań kooperacyjnych to wsparcie 

jest ograniczone do maksymalnie 7 lat. Więcej informacji:: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
funding/funding-opportunities_pl 
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Część 5: Uczestnictwo w programach eurpejskich 
 
Celem tego programu jest wymienienie kilku programow europejskich, które umożliwiają finansowanie organizacji 
turystyki kuturowej poprzez uczestnictwo w działaniach projektowych. Te programy nie oferują z reguły żadnych 
środków na inwestycje,lecz bardziej na szkolenia pracowników i opracowanie produktów jak koncepcje 
szkoleniowe etc. Przykładowo rozwój kursu marketingowego finansowany jest przez program Erasmus+ a te 
organizacje, które wzięły udział w tym projekcie korzystają w dużym zakresie z finansowania ich kosztów 
personalnych. W tych programach muszą Państwo jednak zdecydować, czy priorytety tego programu zgadzają 
się z Państwa zapotrzebowaniem finansowym i Państwa merytorycznymi priorytetami. 

 
W tej lekcji przedstawiamy Państwu przegląd poniższych programów: 

 
 LIFE 
 COSME 
 Program "Kreatywna Europa 
 Zatrudnienie i społeczne innowacje 

 
Okres trwania obejmuje lata 2014 do 2020. Następnie są te zawarte w tym module informacje właciwe tylko dla 
tego okresu czasu. W związku z tym, że większość z tych programów określa swoje roczne priorytety, zalecamy 
zapoznanie się z najnowszymi ogłoszeniami w celu pozyskania aktualnych informacji. 

LIFE 
 

LIFE jest instrumentem finansowym do wspierania projektów środowiskowych i przyrodniczych w całej Unii 
Europejskiej. Punkt ciężkości podprogramu „środowisko” to: 

 

 Środowisko i efektywność wykorzystania zasobów 
 Różnorodność przyrodnicza I biologiczna 
 Polityka ochrony środowiska I informacje  

rodzaje	aktywności powiązanych z turystyką spełniających kryteria 
uzyskania dofinansowania		
LIFE jest jedym z programów, który na pierwszy rzut oka nie jst ważny dla wspierania turystyki. Jednak projekty 
mogą być finansowane w ramach tak zwanych „tradycyjnych projektów”, które mogą przyjmować różnorodne 
formy: 

 Projekty pilotażowe oceniają skuteczność nowej lub w innym (geograficznym, ekologicznym, 
socjoekonomicznym) kontekście zastosowanej metody/założenia, porównują ich wyniki z tymi z 
najlepszych praktyk w celu stwierdzenia, czy ta metoda powinna zostać przetestowana w większym 
wymiarze (na przykład w projekcie demonstracyjnym) i informują o tym uczestników; 

 Projekty demonstracyjne testują i oceniają nową lub w innym kontekście zastosowaną 
metodę/założenie, informują innych uczestników o wynikach i zachęcają również do zastosowania tej 
metody/założenia 

 Projekty najlepszych przykładów stosują nadające się, nowoczesne techniki, metody i założenia o 
niskich kosztach, które uwzględniają specyficzny kontekst projektu 
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 Projekty informacyjne, uwrażliwiające  upowszechniające w jednym z priorytetowych zakresów. 

Chociaż LIFE nie finansuje żadnych wielkich projektów infrastrukturalnych, może wspierać inwestycje w „zielonej 
infrastrukturze“ przez dotacje i pożyczki/gwarancje bankowe. 

Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		
Wszystkie osoby prawne (małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, urzędy, ....) 

Rodzaj	i	wysokość	wsparcia	
Dotacje do "tradycyjnych projektów": 500.000 do 1,5 Miliona € z maksymalną stopą finansowania 60% z 
wyjątkiem projektów na priorytetowe  obszary życia i rodzaje (75%). 

Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy	?	
Informacje o dotacjach znajdą Państwo na stronie o finansowaniu programu LIFE. Z wyjątkiem „tradycyjnych” 
projektów wnioskodawcy muszą zastosować formularz wniosku zawarty w pakietach wniosku LIFE (dostępne na 
tej samej stronie) oraz założyć ten wniosek w agencji wykonawczej dla małych i średnich przedsiębiorstw.  
Propozycje „tradcyjnych” projektów muszą zostać sporządzone i złożone poprzez eProposal-Tool. Przy układaniu 
projektu wnioskodawcy mogą konsultować się poprzez właściwe narodowe punkty kontaktowe LIFE w krajach 
członkowskich. Kredyty i gwarancje bankowe obowiązują poprzez finansowe pośrednictwa.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm  

 

COSME 
 

COSME jest programem Unii Europejskiej do wspierania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 
Program ten wspiera małe i duże przedsiębiorstwa w 4 zakresach: 

 
 Ułatwienia dostępu do środków finansowych dla małych i dużych przedsiębiorstw poprzez instrument 

gwarancji bankowych i instrument kapitału własnego na rozwinięcie przedsiębiorstwa 
 Polepszenie dostępu do rynku ( w szczególności dzięki serwisowi Enterprise Europe Network ) 
 Poprawienie warunków ramowych dla konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw w Unii, w 

szczególności poprzez plan aktywności dla turystyki  
 Wspieranie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, w szczególności program wymiany „Erasmus 

dla młodych przedsiębiorców“  

 
COSME oferuje własny  ukierunkowany na turystykę program wspierania, który przede wszystkim jest 
interesujący z perspektywy turystyki kulturowej na obszarach wiejskich 

	

	

Rodzaje	wsparcia	istotnego	dla	branży turystycznej		
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Plan	aktywności	dla	turystyki	
Kilka celów planu aktywności dla turystyki jest realizowanych poprzez ogłoszenia do składania propozycji i 
ogłoszenia dla sektora turystycznego. Mogą one dotyczyć przede wszystkim: 

 Rozwoju i/lub wsparcia trwałych ponadnarodowych tematycznych produktów turystycznych (np. 
europejskich szlaków, które poświęcone są poszczególnym aspektom naszego kulturowego i 
przemysłowego dziedzictwa: drogi rowerowe, turystyka ekologiczna, tereny morskie i podwodne itd.)  

 Rozwoju i/lub wsparcia produktów niszowych, synergii pomiędzy turystyką a branżą twórczą na 
płaszczyźnie europejskiej (np. „European Route around high-end products“).  

 Ponadnarodowego publicznego i prywatnego partnerstwa w celu rozwoju produktów turystycznych dla 
poszczególnych grup wiekowych (np. seniorów i młodzieży) aby podnieść przepływ ruchu turystycznego 
pomiędzy krajami europejskimi w trakcie sezonu i poza nim.  

 Programów „Capacity-Building-Programm” dla „turystyki bez barier“ (np. dla wszystkich, niezależnie od 
ich fizycznych ograniczeń i ich wieku) podczas których menadżerzy celów podróży, przedsiębiorcy itd. 
Uczą się od doświadczonych uzytkowników dostępów bez barier, jak stworzyć synergię z innymi  
użytkownikami wzdłuż łańcucha dostaw, jak stworzyć nowe kierunki na rynku i możliwości zatrudnienia 

ERASMUS	dla	młodych	przedsiębiorców	
Ten program wymiany umożliwia młodym przedsiębiorcom pobyt od jednego miesiąca do sześciu miesięcy u 
doświadczonego przedsiębiorcy w innym europejskim kraju, który jest gotowy pełnić funkcję mentora. Młodzi 
przedsiębiorcy i ich gospodarze odkrywają nowe rynki europejskie lub nowych partnerów biznesowych, 
różonorodne możliwości biznesowe i decydują się na ewentualną długofalową współpracę (np. Joint ventures, 
aktywność podwykonawcy, relację dostawcy-odbiorcy). Dla młodych predsiębiorców takie działanie ułatwiają 
skuteczny start ich przedsiębiorstwa lub wspierają ich nowe przedsiębiorstwo. Jako gospodarz takiego  młodego 
przedsięiorcy osiągają Panstwo profity ze świeżych pomysłów zmotywowanych młodych przedsiębiorców, którzy 
dysponują specjalnymi zdolnościmi lub znajomościami lub je uzupełniają. Ten program wsparcia może być 
interesujący na start działalnosci w zakresie turystyki kulturowej w celu zatwierdzenia innowacyjnych pomysłów 
biznesowych przez doświadczonych kolegów. 

Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		
 

 Dostęp do środków finansowych: małe i średnie przedsiębiorstwa  
 Plan aktywności turystycznych dla osób prawnych (małe i średnie przedsiębiorstwa, krajowe 

organizacje, urzędy,....) 
 Erasmus dla młodych przedsiębiorców: przedsiębiorcy 

Rodzaj	i	zakres	wsparcia	finansowego	
 
Dostęp do finansowania: Interwencje (pożyczki, poręczenia,....), które są wspierane przez instrumenty gwarancji 
kredytowych: okres trwania minimum 12 miesięcy do maksymalnie 10 lat, kwota dofinansowania poniżej lub 
równa 150.000 € na każdy rodzaj malych i dużych przedsiębiorstw lub powyżej na poszczególnych warunkach. 

 

PLAN AKTYWNOŚCI DLA TURYSTYKI: Dopłaty do projektów, które trwają z reguły 18 miesięcy ze średnim 
wkładem Unii Europejskiej 250.000 €. Umowy na studia i analizy ze zmienny okresem trwania i ich wysokości. 

ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW: dopłaty, które pokrywają część kosztów podróży i pobytu 
podczas wizyt/wyjazdów. Zależnie od kraju pobytu miesięczna kwota dofinansowania wynosi od 560 do 1100 
Euro. 
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Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy?	
Informacje o ogłoszeniach i postępowaniu w sprawie wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej agencji 
wykonawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (EASME), którymi administryje COSME. 

W sprawie pożyczek, poręczeń dla kredytów, kapitału wlasnego i kapitału podwyższonego ryzyka znajdą Państwo 
dostęp do wyszukiwarki dofinansowań UE w celu ustalenia w Państwa kraju osiadłych pośredników finansowych. 

Również program wymiany „Erasmus dla przedsiębiorców” można pozyskać online lub przez punkt kontaktowy w 
Państwa kraju ojczystym. 

Więcej informacji pod: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme 

 

Program Kreatywna Europa  
 
Program Kreatywna Europa wspiera kulturalne i kreatywne organizacje w ich ponadnarodowej pracy, 
dofinansowuje rozpowszechnianie dzieł kultury oraz mobilność osób zawodowo związanych z kulturą. Program 

składa się z trzech części: 
 

 "Program Kultura" dla sektora kultury i sektora kreatywnego 
 Podprogram „Media“ dla audiowizualnego przemysłu 
 Międzysektorowy zakres dla wspólnych projektów od kultury przez sektor kreatywny aż do 

audiowizualnego przemysłu 

 
Szczegóły dotyczące struktury i postępowania znajdą Państwo na stronie internetowej Kreatywna Europa 

 

Rodzaje	wsparcia	powiązanego	z	branżą turystyczną		
 

PONADKRAJOWE PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

Program wspiera ponadkrajowe działania wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej, które zmierzają do 
rozwijania, tworzenia, produkowania, rozpowszechniania i zachowania dóbr i usług, które ucieleśniają kulturowe, 
artystyczne i inne kreatywne formy wyrazu. Należą do nich działania zmierzające do rozwijania zdolności, 
kompetencji i know-how, włacznie z dopasowaniem  do cyfrowych technologiii, do wypróbowania nowych modeli 
biznesowych i sposobów zarządzania, do organizacji międzynarodowych kulturowych aktywności jak kulturalne 
wydarzenia wędrowne, wystawy, wymiana i festiwale jak również do wspierania zainteresowania i poprawienia 
dostępu  do europejskiej kultury i kreatywnego działania. 

 

EUROPEJSKIE SIECI 

Program wspiera europejskie sieci (to znaczy strukturalne grupy organizacji), które wspierają zdolność sektora 
kulturowego i kreatywnego, agitują wewnątrz kraju i na arenie międzynarodowej, dopasowują się do zmian i 
wspierają innowacje.  
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MIĘDZYSEKTOROWE WSPARCIE 

Międzysektorowe działanie ułatwia udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom kultury i przedsiębiorstwom 

kreatywnym. Poza tym wsparcie uzyskają międzykrajowe działania w zakresie kulturowym, kreatywnym i 
audiowizualnym w celu wymiany doświadczeń i know-how w odniesieniu do nowych modeli biznesu i 
zarządzania. 

Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		

PONADNARODOWE PROJEKTY KOOPERACJI 

Wszystkie osoby prawne, które działają w obszarze kultury i kreatywności, w momencie składania 

wniosku muszą już od dwóch lat mieć osobowość prawną. 

EUROPEJSKIE SIECI 

Sieci aktywne w obszarze kultury i kreatywności, które posiadają minimum 15 organizacyjnych członków (z 
osobowością prawną), którzy są osiadli w minimum 10 uczestniczących krajach, muszą w czasie składania 
wniosku posiadać osobowość prawną od przynajmniej 2 lat. 

Rodzaj	i	zakres	wsparcia	finansowego	
 
PONADNARODOWE PROJEKTY KOOPERACYJNE: Dla "mniejszych projektych kooperacyjnych" (max. 48 
miesięcy i przeprowadzanych przez konsorcjum minimum 3 partnerów z minimum 3 uczestniczących krajów) 
udziela się dotacji do 200.000 €, co odpowiada maksymalnie 60% kwalifikowalnego budżetu. Dla większych 
„projektow kooperacyjnych" (max. 48 miesięcy i przeprowadzanych przez minimm 6 partnerów z 6 różnych 
uczestniczących krajów) udziela się dofinansowania do 2 milionów € co odpowiada maksymalnie 50% 
kwalifikowalnego budżetu. 

 

EUROPEJSKIE SIECI: Dofinansowanie do działań, którego udziela się w ramach trzyletniej umowy kooperacyjnej 
o partnerstwie, które nie może przekraczać rocznie kwoty 250.000 Euro. 

Maksymalny poziom wspólfinansowania wynosi 80 % łącznych kwalifikujących się kosztów.  

 

MIĘDZYSEKTOROWE WSPARCIE 

W roku 2016 wprowadzono system poręczeń w wysokości do 750 milionów Euro, który umożliwia pośrednikom 
finansowym na udzielanie większej ilości kredytów dla tych sektorów. 

 

Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy?	
 

Informacje i wymagania do złożenia propozycji projektów i sposóbu postępowania znajdą Państwo na stronie 
internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz poprzez Creative Europe 
Punkt Informacyjno – Doradczy w Agencjach Narodowych. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en 
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Erasmus+ 
 
"Erasmus+" ma na celu podniesienie kwalifikacji i zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz unowocześnienie 
ogólnego i zawodowego poziomu wykształcenia. W celu wspierania innowacji i możliwości zatrudnienia program 
ten dofinansowuje: 

 
 projekty mobilności dla osób uczących się oraz pracowników kształcących się zawodowo 
 współpracę między placówkami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami, lokalnymi i regionalnymi urzędami i 

organizacjami pozarządowymi , w szczególności poprzez: 
 strategiczne partnerstwa (dla organizacji z różnych sektorów gospodarczych w celu między innymi 

innowacyjnego rozwoju i upowszechniania innowacyjnych praktyk, które prowadzą do kształcenia i nauki 
o wysokiej jakości) 

 sojusze na rzecz wiedzy (rozwój innowacyjnych i multi-dyscyplinarnych koncepcji nauczania i nauki, 
wspierania przedsiębiorczości i rozwijania umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości wśród uczniów i 
pracowników) oraz  

 sojusze na rzecz umiejętności międzysektorowych (koncepcja i przeprowadzenie wspólnych programów 
edukacji zawodowej oraz metod nauczania i kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauczania 
zorientowanego na miejsca pracy w celu przekazania uczącym się umiejętności wymaganych na rynku 
pracy  

Rodzaj	i	zakres	wsparcia	finansowego	
 

PROJEKTY MOBILNOŚCI DLA UCZĄCYCH SIĘ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 

Praktyki w każdym ważnym miejscu pracy dla praktykantów i uczniów ze szkół zawodowych od 2 tygodni do 12 
miesięcy (włącznie z podróżami) w każdym kraju programu. Dofinansowanie na każdego praktykanta od 18 do 
112 Euro dziennie ( w zależności od kosztów utrzymania w kraju gościnnym) oraz kosztów podróży do 1100 
Euro. 

 

STRATEGICZNE PARTNERSTWA. Dofinansowanie do maksymalnie 300.000 € na partnerstwa z okresem 
trwania od 2 lat i 450.000 € na partnerstwa z kresem trwania projektu 3 lat. 

SOJUSZE WIEDZY od 700.000 € dla 2 letnich sojuszy; 1 milion € dla sojuszy trzyletnich  

SOJUSZE NA RZECZ KOMPETENCJI BRANŻOWYCH. Dofinansowania od 700.000 € dla 2-letnich sojuszy i 1 
miliona dla 3-letnich sojuszy. 

  

 

Niniejszy projekt EUROPETOUR jest finansowany w ramach 
Strategicznego Partnestwa Erasmus+. EUROPETOUR połączył 10 
oganizacji z 8 europejskich krajów i wyposażył wszystkich partnerów 
w znaczną wiedzę. Wszystkie działania podlegały dofinansowaniu. 
Najbardziej cennym rezultatem równolegle do wyraźnie wzrastających 
kompetencji promocyjnych jest powstała między partnerami sieć i 
potencjał gotowości do podjęcia kolejnej współpracy. 
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Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy?	
 

Agencja Wyknowacza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) jest odpowiedzialna za 

przeprowadzenie centralnych działań (Joint Master Degrees, Strategiczne partnerstwa, sojusze wiedzy, sojusze 
na rzecz umiejętności międzysektorowych i działań sportowych). Agencja publikuje ogłoszenia o możliwości 
składania projektów na jej stronach. Składanie wniosków następuje online. 

Dla działań, które nie są administrowane bezpośrednio przez  EACEA (np. projekty mobilności i strategiczne 
parnerstwo), propozycje projektów muszą być składane w agencjach narodowych danego kraju, w którym 
organizacja składająca wniosek jest rezydentem. 

Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		
 
Projekty mobilności: Wszystkie osoby prawne, które działają na rynku pracy lub w obszarze powszechnego i 
zawodowego kształcenia (np. małe i średnie przedsiębiorstwa, izby handlowe, związki zawodowe, fundacje, 
NRO…) 

Strategiczne partnerstwa/sojusze wiedzy /sojusze branżowe: wszystkie osoby prawne (np. szkoły wyższe, małe i 
średnie przedsiębiorstwa, izby handlowe, związki zawodowe, fundacje, NGO, organizacje kultury, biblioeki, 
muzea….) 

Więcej informacji pod: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/  

Zatrudnienie i społeczne innowacje (Employment and Social Innovation ‐ EaSI) 
  

Program "Zatrudnienie i społeczne innowacje" (EaSI) wspiera działania zapewniające długotrwałe zatrudnienie, 
zapewnienia społecznej ochrony, walczy z społecznym wykluczeniem i ubóstwem oraz zmierza do poprawy 
warunków pracy. Składa się z wielu programów:  

PROGRESS (Program dla zatrudnienia i społecznej solidarności) 

EURES (Europejska zawodowa mobilność) i 

EaSI- instrument finansowy przyznający gwarancje (do mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej) 

Szczegóły w sprawie sposobu postępowania znajdą Państwo pod 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081. 

 

Rodzaje	wsparcia	powiązanego	z	branżą turystyczną		
 

PROGRESS wspiera prace analityczne, które są ważne dla politycznych decyzji, społecznych innowacji i 
społeczno-politycznych eksperymentów (np. do sprawdzenia innowacyjnej polityki na małą skalę i rozbudowę 
najbardziej skutecznej polityki, również przy wsparciu Europejskich Funduszy Społecznych). 

EURES wspiera mobilność pracowników oraz wspiera przedsiębiorstwa, które w innym europejskim kraju 
poszukują pracowników, przez celowe programy mobilności (np. „Your first EURES Job“ dla szukających pracy 
między 18 a 30 rokiem życia). Oprócz wsparcia przy poszukiwaniu stanowisk pracy i pośrednictwa pracy te 
programy mogą pokryć  część kosztów małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenie nowo zatrudnionych 
pracowników oraz ich aklimatyzację. Mogą Państwo pomóc szukajacym pracy także pokrywając koszty rozmów 
kwalifikacyjnych oraz przeprowadzek związanych z zatrudnieniem. 
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EaSI INSTRUMENT FINANSOWY dający gwarancję może zostać zastosowany w celu założenia i rozwoju 
małych przedsiębiorstw/społecznych przedsiębiorstw, włącznie z inwestycjami, leasingiem i potrzebami 
kapitałowymi w zakresie kapitału obrotowego, oraz pozyskania licencji i wspierania innych kosztów rozpoczęcia 
działalności. Linie kredytowe oraz kredyty w rachunku bieżącym i krótkoterminowe odnawialne instrumenty nie 
mogą być jednak pokryte. 

Kto	z	branży	turystycznej	może	składac	wniosek	o	dofinansowanie?		
 

PROGRESS 

 szkoły wyższe (Uniwersytety ....) i instytuty badwcze  
 urzędy i pośrenictwo pracy 
 partnerzy społeczni 
 eksperci ds. oceny i szacowania skutków 

 

EURES 

 Urzędy i pośrednictwo pracy 
 Osoby poszukujące pracy (mieszkanćy Unii Europejskiej i osoby, które legalnie mieszkają na terenie 

UE) 
 Przedsiębiorcy – małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

EaSI- gwarancyjny instrument finansowy  

 Przedsiębiorstwa – mini -przedsiębiorstwa 
 Osoby fizyczne  
 Przedsiębiortswa – społeczne przedsiębiorstwa  

Rodzaj	i	zakres	wsparcia	finansowego	
 

PROGRESS: dla dofinansowań ustala się w każdym zaproszeniu do składania propozycji projektów  maksymalną 
kwotę dofinansowania. Budżet, który jest każdorazowo dostępny, zmienia się i jest ogłaszany. 

EURES: dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu pokrycia części kosztów na potrzeby szkolenia nowo 
zatrudnionych pracowników i ich aklimatyzację (program integracyjny). Dla szukających pracy ryczałtowe 
wynagrodzenie w celu pokrycia kosztów rozmów kwalifikacyjnych i / lub osiedlenia w innym kraju po otrzymaniu 
miejsca pracy. 

EaSI-instrument finansowy: Wspierani tym instrumentem mikro-kredytodawcy mogą oferować gwarancje 
bezpośrednie i zwrotne, różne formy kredytowania (maksymalnie 25.000 €) i udziałów. W kwestii przedsiębiorstw 
sektora społecznego, pośrednicy finansowi oferują pożyczki i inne instrumenty finansowe  (maksymalie  500.000 
€ na przedsiębiorstwo sektora społecznego, o ile nie są one notowane na giełdzie i wykazują roczny obrót nie 
wyższy niż 30 milionów Euro). 

Jak	złożyć	wniosek	i	kiedy?	
 
Proszę klinąć na link, aby otrzymać informację na temat ogloszeń o możliwości składania propozycji projektowych 
lub ogłoszeń PROGRESS. 

 



 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ 
MODUŁ 7 – PROGRAMY WSPARCIA DLA PRODUKTÓW, 

USŁUG I PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH 
 
 

 
32 

 

Informacje na temat korzyści programu mobilności dla pracowników znajdą Państwo pod "Your first EURES-Job". 

 

W sprawie kredytów mikro proszę się zwrócić do jednego z oferentów kredytów mikro w Państwa kraju. Wnioski 
są na bieżąco rozparywane. 
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Część 6 
Programy Wsparcia 

Finansowego w Polsce 
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Dofinansowanie	w	Ramach	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Zachodniopomorskiego	wspierające	działania	dotyczące	turystyki.	
  
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 
  
Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. 

 Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w 
dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub 
realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego. 

 Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do 
wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub 
procesową, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości 
niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. 

 Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej 
stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej. 

Kto może składać wnioski? 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Wysokość wsparcia 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 4 000 000 PLN. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 45% – średnie 
przedsiębiorstwa, 55% –mikro i małe przedsiębiorstwa 

Gdzie można składać wnioski / jak złożyć wniosek? 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę projektów – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – 
Wydział Wdrażania RPO. 

  

4.1 Dziedzictwo kulturowe 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
 zachowanie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń, 
 podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju lub regionu. 
Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, 

prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów. 

Prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków ruchomych. 
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Kto może składać wnioski? 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jst 

instytucje kultury 

organizacje pozarządowe 

kościoły i inne związki wyznaniowe 

przedsiębiorcy 

jednostki sektora finansów publicznych 

Wysokość wsparcia 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 4 mln zł. Maksymalny % poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85% . 

Gdzie można składać wnioski / jak złożyć wniosek? 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – 
Wydział Wdrażania RPO. 

  

Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Rozwój i promowanie komercyjnych usług turystycznych w MŚP lub na ich rzecz 
Ścieżki rowerowe i piesze 

Rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych 

Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych 

potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy. 
Kto może składać wnioski? 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

przedsiębiorcy 

Wysokość wsparcia 

W ramach priorytetu możliwe jest wsparcie jedynie dla projektów o limicie 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych. 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85 %. 

Gdzie można składać wnioski / jak złożyć wniosek? 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – 
Wydział Wdrażania RPO WZ. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‐2020. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 
przez: 

podejmowanie działalności gospodarczej; 

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami 
spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji 
żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą 
działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności; 

rozwijanie działalności gospodarczej; 

wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: 
w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania 
rynków zbytu produktów lub usług lokalnych; 

rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji 
targowisk objętych zakresem wsparcia objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich; 

zachowania dziedzictwa lokalnego; 

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; 

budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które: 

‐ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, 
opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub 
czas dojazdu do tych obiektów; 

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Kto może składać wnioski? 

Osoba fizyczna; 

Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki 
organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe; 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. 

Wysokość wsparcia 

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD ‐ maksymalnie 300 000 PLN 
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w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora 
przetwórstwa lokalnego. 

Grantobiorcy ‐ maksymalnie 100 000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz 
sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą 
sformalizowaną grupę. 

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie 
może przekroczyć 20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy 
sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora 
finansów publicznych, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej grupy. 

W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie. 

Limity pomocy na operacje: 

Limit na operacje ‐ 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania działalności 
gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. 

Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego ‐ 500 000 PLN kwoty pomocy. 

Limit na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej ‐ 100 000 PLN kwoty pomocy. 

Limit na operację własną ‐ 50 000 PLN kwoty pomocy. 

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN. 

Wysokość każdego grantu w ramach projektu grantowego wynosi co najmniej 5 tys. zł oraz nie przekracza 50 tys. zł, a 
także wartość każdego zadania w ramach projektu grantowego wynosi co najmniej 5 tys. zł oraz nie przekracza 50 
tys. zł. 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu grantowego nie może przekroczyć 300 tys. zł. 

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, 
rodzaju operacji oraz zapisów LSR. 

Gdzie można składać wnioski / jak złożyć wniosek? 

Wnioski o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio do LGD w 
terminie wskazanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie LGD.  
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Do poczytania  

Dowód	literacki	1:	Finansowanie	
gminnych	zadań	turystycznych	

 

Stowarzyszenie turystyczne i uzdrowiskowe wydało broszurę w celu wykorzystania niezawodnych instrumentów 
finansowania gminnych zadań turystycznych. Chodzi tutaj o finansowanie znajdujących się na rynku i 
zorientowanych na konkurencję struktur organizacyjnych i marketingowych. Przekazywane są tutaj zalecenia 
dotyczące długotrwałego zakładania przedsiębiorstw dotyczące samych przedsiębiorstw i zachowywania 
turystycznej infrastruktury. 

 

 
 
Link: https://rlp.tourismusnetzwerk.info/download/THV-Broschuere-Nachhaltige-Finanzierung.pdf  
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Dowód	literacki	2:	Ankieta	w	
celu	usprawnienia	
współpracy	między	kulturą	a	
turystyką	

 
 
Kultura i turystyka w Rheinland-Pfalz chcą lepiej i ściślej współpracować. Na drodze do osiągnięcia tego celu 
trzeba jeszcze wykonać pewne kroki. Ustalone to zostało na podstawie internetowej ankiety przeprowadzone 
przez stowarzyszenie „inicjatywy przyszłości“ Rheinland-Pfalz (ZIRP). Ta ankieta została uzupełniona przez 
pojedyncze wywiady z osobami z branży turystycznej i kulturowej.  
Wyniki analizy projektu: 

‐ Gospodarka turystyczna i kulturowa uznają znaczenie każdorazowo tej drugiej branży za własny sukces  
‐ Promocja turystyki kulturowej na obszarach wiejskich Rheinland-Pfalz jest prowadzona w małym 

zakresie i nie może być skuteczna, efekty synergii pozostają często niewykorzystane. 

Ankietowani eksperci ustalili w jaki sposób współpraca kultury i turystyki mogłaby być bardziej intensywna: 

 Więcej możliwości wymiany informacji i wspólnych platform dla kultury i turystyki, aby móc prowadzić 
dialog na temat zamierzeń, zainteresowań, oczekiwań i potrzeb, 

 Silniejsze połączenie sieci regionalnych oferentów kultury w celu powiązania ofert i wzajemnej promocji, 
 Otwarcie na każdorazową inną organizację i logikę funkcjonowania, w szczególności w związku z 

różnorodnymi czasowymi horyzontami planowania, 
 Więcej widoczności tandemu kultura i turystyka, np. podczas specjalistycznych targów jak ITB w Berlinie,  
 Nowa placówka decyzyjna na styku obszarów kultura i turystyka na poziomie krajowym i 

regionalnym, 

 
 
Mehr dazu: http://www.zirp.de/images/themen/kultur/zirp_Kultur_Tourismus_kompakt_web.pdf  
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Dowód	literacki	3:	Dostęp	do	
finansowania‐	sprawozdanie	

 
 
 
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej opublikowała sprawozdanie o wypróbowanych 
praktykach w celu ułatwienia dostępu do środków finansowych przeznaczonych dla sektoru kultury i 
kreatywności. To sprawozdanie omawia innowacyjne instrumenty, które ułatwiają dostęp do środków finansowych 
z tego sektora kultury i kreatywności, uwzględniając turystykę kulturową. Sprawozdanie to daje przegląd 
finansowego „ecosystemu“, np. sytuacji finansowej przedsiębiorstw, składników majątkowych, kompetencji, 
Know-how, planów biznesowych oraz produktów i usług. Podaje, także informacje o usługodawcach finansowych 
i podmiotach wspierających, popycie na dobra i usługi przedsiębiorstw, dynamiki rynkowej i popytu rynkowego jak 
również prawnych i poilitycznych warunków ramowych.  
 
Nawiązuje też do różnych typów modeli wspiarcia i pokazuje dobre przykłady, również w turystyke kulturowej dla 
różnych form wspacia. 

 

 
 
Link: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f433d9df-deaf-11e5-8fea-
01aa75ed71a1  
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Dowód	literacki	4:	
Podręcznik	do	programów	UE	
dla	branży	turystycznej	

 
 
 
Ten angielskojęzyczny przewodnik został sporządzony, aby wyjść na przeciw dużej ilości zapytań ze stony 
sektora turystycznego i różnorodności programów tematycznych, które wspierają sektor turystyczny. Pomaga on 
ocenić informacje o wielu istniejących programach, co jest wyzwaniem dla prywatnych i publicznych placówek, 
które wspierają cele turystyczne lub turystyczne usługi.  
 
Przewodnik objaśnia obszerne programy (większość z nich jest przedstawiona w części 4 i 5 tego modułu) i 
podaje przykłady, na które inwestycje i które projekty mogą uzyskać wsparcie finansowe.  

 

 
 
Link: 
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiasb6y__HVAhVGMhoKH
Y_lBswQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F18164%2Fattachme
nts%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNESc3AMvR7AbbilO6VbylQRCKI2DA  
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Wskazówka 
 
Powyższe Kompendium zostało opracowane przez partnerów projektu EUROPETOUR. Zgodnie z wiedzą 
naszych partnerów jest to w ogóle pierwsze Kompendium, które analizuje rodzaje dofinansowań dla turystyki 
kulturowej w obszarach wiejskich z punktu widzenia UE. W tym miejscu wyraźnie podkreślam , że opublikowane 
w tym module informacje podlegają szybkim zmianom, dlatego prosimy wszystkich czytelników, aby sprawdzali 
zawsze aktualne dane i terminy ogłoszeń pod wskazanymi linkami.  

Podziękowania 
 
Partnerzy projektu EUROPETOUR chcieliby wyraźnie podziękować następującym osobom, którzy w ramach 
seminarium koordynatora projektu EUROPETOUR Dr. Karin Drda-Kühn w Szkole Wyższej Heilbronn w 
semestrze zimowym 2017/18 w ramach studenckiej grupy roboczej na kierunku ekonomia i zarządzanie kulturą, 
czasem wolnym i sportem przyczynili się do zestawienia i fachowej oceny instrumentów finansowania (patrz tu 
część 6): 
 
Christopher Bauersfeld, Cristina Graf, Christin Zäuner, Aaron Schwarz. 
 
 
 
 
Stan na czerwiec 2018 
 

 
 


