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WST P

Akcesja Polski w struktury polityczne, spo eczne i gospodarcze Unii Eu-

ropejskiej wp yn a znacz co na stan funkcjonowania gospodarki turystycznej. 

Sta o si  to g ównie za po rednictwem mechanizmów finansowych funkcjonu-

j cych w Unii Europejskiej w kolejnych perspektywach finansowych. Ju

w okresie przedakcesyjnym polska gospodarka turystyczna by a beneficjentem 

rodków, które wydatkowano zw aszcza na przygotowanie organizacyjne sys-

temu zarz dzania turystyk  w Polsce do regu  unijnych. W ten sposób powo ana

by a Polska Organizacja Turystyczna, odpowiedzialna za promocj  kraju jako 

atrakcyjnej destynacji turystycznej za granic , ale tak e m.in. za kszta towanie

wspó pracy w wewn trzkrajowym systemie turystycznym i rozwój informacji 

turystycznej. W kolejnych dwóch perspektywach finansowych UE, tj. w latach 

2004–2006 i 2007–2013, zosta y wydatkowane z funduszy unijnych rodki na 

rozwój gospodarki turystycznej, g ównie w zakresie: infrastruktury turystycz-

nej, kompleksowych produktów turystycznych, promocji turystyki, szkolenia 

kadr turystycznych. rodki finansowe dla turystyki znajduj  si  przede wszyst-

kim w bezpo redniej gestii jednostek samorz du wojewódzkiego i zasilaj  re-

gionalne gospodarki turystyczne za po rednictwem regionalnych programów 

operacyjnych.  

Problematyka rodków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej jest 

bezpo rednim przedmiotem zainteresowania dwóch kolejnych numerów „Ze-

szytów Naukowych Uniwersytetu Szczeci skiego”, w serii „Ekonomiczne Prob-

lemy Turystyki”. W obu zeszytach opublikowano prace przygotowane przez 

pracowników naukowych o rodków akademickich z Polski zajmuj cych si

problematyk  turystyczn  oraz przedstawicieli administracji samorz dowej

i rz dowej szczebla wojewódzkiego.

Struktura artyku ów zosta a podzielona na dwa tomy, z których w pierw-

szym przedstawiono zagadnienia: 

a) roli rodków Unii Europejskiej w kszta towaniu regionalnej polityki 

turystycznej; 
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b) wykorzystania rodków Unii Europejskiej w aspekcie wsparcia rozwo-

ju form i rodzajów turystyki; 

c) wskazania na rodki unijne jako ród o innowacji w gospodarce turys-

tycznej; 

d) prezentacji zagadnie  kszta towania rodków Unii Europejskiej w go-

spodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej na lata 

2014–2020.

W drugim tomie zaprezentowano konkretne przyk ady wykorzystania fun-

duszy europejskich w gospodarce turystycznej obszarów gminnych, miejskich, 

regionalnych, przedsi biorstw turystycznych oraz organizacji turystycznych 

w formie studiów przypadków.  

Przedstawione wyniki bada  stanowi  podstaw  do okre lenia roli rod-

ków Unii Europejskiej w rozwoju gospodarki turystycznej na ró nych jej 

szczeblach. Daj  tak e podstaw  do porównania zaanga owania w adz poszcze-

gólnych regionów w oddzia ywanie na regionaln  i lokaln  gospodark  tury-

styczn . Ponadto powinny stanowi ród o bada  porównawczych. Uzupe nia-

j cym celem zarysowanym ju  w dwóch artyku ach pierwszego tomu jest wska-

zanie na kierunki zarz dzania rodkami Unii Europejskiej w gospodarce tury-

stycznej w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. 

Aleksander Panasiuk redaktor tematyczny 
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Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 

REALIZACJA KONCEPCJI LEADER  
PRZEZ LOKALNE GRUPY DZIA ANIA

NA PRZYK ADZIE STOWARZYSZENIA LGD  
„ZIELONE S SIEDZTWO” 

Streszczenie 

Podej cie LEADER opiera si  na inicjatywach oddolnych oraz wspólnym dzia a-

niu mieszka ców. Koncepcja ta pozwala wzmacnia  samorz dno , formu owa  cele 

w oparciu o lokalne potrzeby oraz promowa  aktywno  organizacji pozarz dowych. 

Celem niniejszej pracy by o przeprowadzenie analizy dzia alno ci lokalnych grup dzia-

ania w Polsce na przyk adzie Stowarzyszenia LGD „Zielone S siedztwo” w zakresie 

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o  4 LEADER. „Zielone S siedz-

two” dzia a na obszarze Miasta-Ogrodu Podkowa Le na oraz gminy Brwinów. Stowa-

rzyszenie prowadzi pr ne dzia ania w zakresie zachowania i ochrony zasobów przy-

rodniczych i kulturowych, budowania kapita u spo ecznego, rozwoju potencja u tury-

stycznego oraz wspierania lokalnej przedsi biorczo ci.

S owa kluczowe: podej cie LEADER, lokalna grupa dzia ania, Miasto-Ogród Podkowa 

Le na, Brwinów 
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Wprowadzenie

Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej otworzy o nowe mo liwo ci po-

zyskiwania rodków na rozwój obszarów wiejskich z programów unijnych. 

Przez pierwsze dwa lata korzystano z programów: Planu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2004–2006 (PROW 2004–2006) oraz Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich” (SPO ROL 2004–2006). Zauwa ono tak e potrze-

b  aktywizacji rodowisk wiejskich i pobudzania oddolnych inicjatyw maj cych 

na celu zaanga owanie si  w rozwój lokalny. W tym celu wdro ono Pilota owy 

Program Leader+ (PP Leader+). W trakcie dwóch lat funkcjonowania programu 

powsta o 149 lokalnych grup dzia ania (LGD), obejmuj cych swoim oddzia y-

waniem blisko 7 milionów mieszka ców Polski. Niew tpliwy sukces wprowa-

dzonego programu stworzy  podstawy do w czenia koncepcji LEADER do 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–

2013). rodki na funkcjonowanie tego programu pochodzi y w wi kszo ci

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW). czny bud et PROW 2007–2013 wynosi  17,2 miliarda euro1.

Z za o enia PROW 2007–2013 obejmowa  cztery tzw. osie priorytetowe: 

gospodarcz , rodowiskow , spo eczn  oraz o  LEADER. Celami poszczegól-

nych osi by y: poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego oraz zrów-

nowa ony rozwój zasobów le nych i rolnych, uwzgl dniaj cy potrzeby rodo-

wiska naturalnego, a tak e podniesienie jako ci ycia mieszka ców na obsza-

rach wiejskich. O  LEADER, bazuj ca na trzech pierwszych osiach prioryteto-

wych, mia a na celu wzmocnienie wspó pracy lokalnych partnerów: publicz-

nych, spo ecznych i gospodarczych. rodki do wykorzystania w ramach osi 4 

wynosi y 787,5 miliona euro, z czego 80% pochodzi o z funduszy unijnych. 

Pozosta e 20% stanowi y krajowe rodki publiczne2.

Podej cie LEADER skoncentrowane jest na inicjatywach oddolnych  

i wspólnym dzia aniu mieszka ców, co pozwala wzmocni  samorz dno , for-

mu owa  cele w oparciu o lokalne potrzeby oraz promowa  aktywno ci organi-

zacji pozarz dowych. Dzia ania te maj  na celu tworzenie i wdra anie lokal-

                                                          
1  A. Dmitruk, Inicjatywa Leader 1991–2006 a o  Leader 2007–2013, Ministerstwo Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007, s. 5–15. 
2  Krajowa Sie  Obszarów Wiejskich, http://ksow.pl/leader.html (16.01.2013). 
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nych strategii rozwoju (LSR), wdra anie projektów wspó pracy, w tym równie

mi dzynarodowych, oraz funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania, a tak e

nabywanie nowych umiej tno ci i aktywizacj  ludno ci lokalnej. Cele te s

realizowane poprzez programy: „Odnowa i rozwój wsi”, „Ró nicowanie w kie-

runku dzia alno ci nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi -

biorstw”, a tak e tzw. ma e projekty. 

1. Lokalne grupy dzia ania: liczba, cele, dzia alno

Realizacja koncepcji LEADER, podobnie jak wcze niejszego programu 

LEADER+, zosta a powierzona lokalnym grupom dzia ania (LGD). G ównym 

zadaniem tych podmiotów mia o by  opracowanie i wdro enie lokalnych stra-

tegii rozwoju. Strategie te mia y dotyczy  spójnych terytorialnie obszarów wiej-

skich (gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich z wy czeniem miast licz cych 

powy ej 20 tysi cy mieszka ców oraz gmin miejskich z wy czeniem miejsco-

wo ci licz cych powy ej 5 tysi cy mieszka ców), które zamieszkuje co naj-

mniej 10 tysi cy osób, ale nie wi cej ni  150 tysi cy osób3.

Nabór wniosków dotycz cych dzia a  w ramach PROW 2007–2013 roz-

pocz to w 2008 roku. Wojewódzkie urz dy marsza kowskie przeprowadzi y

ocen  tych wniosków i wybra y 338 LGD do realizacji lokalnych strategii roz-

woju. W ród zg oszonych lokalnych grup dzia ania znalaz o si  120 podmio-

tów, które uczestniczy y we wcze niejszym okresie w Pilota owym Programie 

Leader+. Najwi cej podmiotów wybrano w województwach: ma opolskim (39), 

mazowieckim (35) oraz wielkopolskim i podkarpackim (po 31). W ród powsta-

ych grup by o 18 mi dzywojewódzkich LGD. 

Lokalne grupy dzia ania funkcjonuj ce w ramach PROW 2007–2013 

obejmowa y swoim dzia aniem ponad 93% obszaru uprawnionego do korzysta-

nia z wsparcia ze rodków tego programu. Ponad po owa z polskich LGD  

(187 grup) realizowa a swoje dzia ania na obszarach zamieszka ych przez  

10–50 tysi cy osób. Zdecydowan  wi kszo  stanowi y nowo utworzone lokal-

ne grupy dzia ania. Najwi ksze grupy (dzia aj ce na obszarze licz cym  

                                                          
3 O  IV PROW 2007–2013 – Lokalne Grupy Dzia ania i Lokalne Strategie Rozwoju, Mi-

nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009, http://ksow.pl/fileadmin/user_uplo 
ad/ksow. pl/pliki/ANALIZY_ekspertyzy/Lokalne_Grupy_Dzia%C5%82ania_i_Lokalne_Strate-
gie_Rozwoju.pdf (16.01.2013). 
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100–150 tysi cy mieszka ców) stanowi y jedynie 3,24 % wszystkich LGD  

w kraju.

Lokalne grupy dzia ania by y powo ywane jako fundacje, zwi zki stowa-

rzysze , stowarzyszenia oraz „specjalne” stowarzyszenia utworzone na podsta-

wie przepisów ustawy z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich. Z materia ów dost pnych w Ministerstwie Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wynika, e 310 lokalnych grup dzia ania zosta o

zarejestrowanych jako stowarzyszenia, 21 jako fundacje, a 7 w formie zwi z-

ków stowarzysze .

W sk ad ka dej LGD, zgodnie z przepisami, wchodz  przedstawiciele sek-

tora spo ecznego, publicznego oraz gospodarczego. Z dost pnych analiz 

MRiRW wynika, e najliczniej reprezentowany jest sektor spo eczny (oko o

67%). Najcz ciej s  to przedstawiciele spo ecznych instytucji zajmuj cych si

edukacj , kultur  i sportem, ochotnicze stra e po arne, organizacje dzia aj ce

na rzecz m odzie y, kobiet, mieszka ców danej miejscowo ci4.

Sektor publiczny stanowi  19% wszystkich podmiotów wchodz cych 

w sk ad badanych przez MRiRW lokalnych grup dzia ania. Najcz ciej byli to 

przedstawiciele gmin, powiatów oraz inne podmioty sektora publicznego: 

uczelnie publiczne, publiczne ZOZ czy instytucje kultury. Najmniej liczn  gru-

p  w strukturze analizowanych przez MRiRW lokalnych grup dzia ania stano-

wi y podmioty reprezentuj ce sektor gospodarczy. Najcz ciej by y to przedsi -

biorstwa i spó dzielnie, gospodarstwa rolne i agroturystyczne, w mniejszym 

stopniu banki czy inne podmioty gospodarcze.  

Z przeprowadzonych przez MRiRW analiz wynika o, e dla 86% lokal-

nych grup dzia ania jednym z podstawowych celów strategii by a poprawa ja-

ko ci ycia mieszka ców. Ponad po owa LGD (58%) koncentrowa a si  g ów-

nie na rozwijaniu turystyki oraz promowaniu regionu. Natomiast dla 43% LGD 

jednym z g ównych celów by o pobudzanie aktywno ci spo ecznej mieszka -

ców5.

                                                          
4 Ibidem, s. 13–18. 
5 Ibidem, s. 18–21. 
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2. Cel artyku u

Celem artyku u by o przeprowadzenie analizy dzia alno ci LGD w Polsce 

na przyk adzie Stowarzyszenie LGD „Zielone S siedztwo” w zakresie realizacji 

podej cia LEADER finansowanego ze rodków unijnych w ramach PROW 

2007–2013. Zbli aj cy si  koniec obecnego okresu finansowania jest dobrym 

momentem do podj cia próby podsumowania dotychczasowej dzia alno ci

i zastanowienia si , czy zamierzone cele zosta y osi gni te.

3. Materia  i metody badawcze 

W niniejszym badaniu wykorzystano nast puj ce metody i techniki ba-

dawcze, usystematyzowane wed ug terminologii E. Babbie’ego6:

a) metod  jako ciowych bada  terenowych, poprzez przeprowadzenie 

obserwacji uczestnicz cej, wywiadów swobodnych i zestandaryzowa-

nych; 

b) metod  bada  niereaktywnych, poprzez przeprowadzenie analizy do-

st pnych materia ów ród owych i dokumentów7.

Osobiste uczestnictwo w dzia aniach stowarzyszenia by o okazj  do przeprowa-

dzenia obserwacji, wywiadów, poznania opinii o „Zielonym S siedztwie”. Po-

nadto, cennym ród em dotycz cym opinii na temat dzia alno ci LGD by y

wyniki badania pt. Opinie mieszka ców Gminy Brwinów oraz Podkowa Le na
nt. warunków ycia i jako ci us ug publicznych8.

                                                          
6  E. Babbie, Badania spo eczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004. 
7  Do analizy wykorzystano materia y udost pnione przez w adze stowarzyszenia (proto-

ko y z walnych zebra  cz onków, statut, sprawozdania z realizacji operacji w ramach PROW 
2007–2013, notatki z przeprowadzonych dzia a ), Lokaln  Strategi  Rozwoju, Strategi  Rozwoju 
Turystyki, opracowania przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

8  D. Mantey, Opinie mieszka ców Gminy Brwinów oraz Podkowa Le na nt. warunków 
ycia i jako ci us ug publicznych. Raport z bada , Wydzia  Geografii i Studiów Regionalnych 

UW, Warszawa 2011, s. 13. Badanie zosta o przeprowadzone w kwietniu 2011 roku na zlecenie 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania „Zielone S siedztwo” we wspó pracy z Urz dem Mia-
sta Podkowy Le nej oraz Urz dem Gminy Brwinów. Z Podkowy Le nej zebrano 236 ankiet, co 
stanowi 78,7% za o onej liczebno ci; z gminy Brwinów zebrano 353 ankiety, co stanowi o 97% 
za o onej liczebno ci.
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4. Stowarzyszenie LGD „Zielone S siedztwo”: geneza powstania, misja,  
 cele, zadania 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania „Zielone S siedztwo” powsta-

o w celu realizacji podej cia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 2007–2013 na obszarze Miasta-Ogrodu Podkowy Le nej oraz gminy 

Brwinów. Tereny LGD wchodz  w sk ad pasma zachodniego aglomeracji war-

szawskiej, oko o 25 km w kierunku po udniowo-zachodnim od centrum War-

szawy. Miasto-Ogród Podkowa Le na po o one jest w powiecie grodziskim, 

natomiast Brwinów jest gmin  miejsko-wiejsk , nale c  do powiatu pruszkow-

skiego.

Teren obj ty dzia aniem stowarzyszenia charakteryzuje si  wyj tkowymi 

walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Uk ad urbanistyczny, zabudowa i zie-

le  Miasta-Ogrodu Podkowy Le nej wpisane s  od roku 1981 do rejestru zabyt-

ków. Obszar ten wraz z Lasem M ochowskim nale y do Warszawskiego Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu. Na terenie Podkowy Le nej znajduj  si  trzy re-

zerwaty oraz wiele pomników przyrody (rezerwat im. Boles awa Hryniewiec-

kiego, rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego oraz rezerwat „Parów 

Sójek”).

Brwinów jest miejscowo ci  znacznie starsz  od Podkowy, powsta  ju

w XV wieku, a rozwin  si  w XIX wieku. Wiele domów ma charakter zabyt-

kowy, a za o enia miasta-ogrodu widoczne s  w najstarszej cz ci miejscowo-

ci. Na obszarze obu gmin znajduj  si  wyj tkowe muzea: Muzeum Motoryza-

cji i Techniki, Muzeum Sztuki Ludowej prof. Pokropka w Otr busach, Muzeum 

Pa stwowego Zespo u Ludowego Pie ni i Ta ca „Mazowsze”, Muzeum  

im. Anny i Jaros awa Iwaszkiewiczów na Stawisku, Ogród Rze b Juana Soriano.

Obszar dzia ania LGD „Zielone S siedztwo” ma powierzchni  80 km² 

i jest zamieszka y przez nieco ponad 25 tysi cy mieszka ców. Siedziba grupy 

znajduje si  w Podkowie Le nej. Stowarzyszenie podlega przepisom ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, 

a tak e zapisom w statucie stowarzyszenia: „Misj  Lokalnej Grupy Dzia ania

«Zielone S siedztwo» jest aktywizacja i integracja spo eczno ci lokalnych na-

szych gmin oraz budowa wspólnej i rozpoznawalnej w kraju marki podwar-

szawskich miast-ogrodów i otaczaj cych je terenów wiejskich jako zespo u
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spo eczno ci lokalnych, które potrafi  dobrze wspó pracowa  i w ten sposób 

zapewniaj  wy sz  jako ycia mieszka com”9.

Idea powstania LGD na terenie gmin Brwinów i Podkowy Le nej zrodzi a

si  w 2008 roku. 2 czerwca 2009 roku sformalizowano umow  z Marsza kiem 

Województwa Mazowieckiego dotycz c  opracowania i wdro enia lokalnej 

strategii rozwoju. Zgodnie z jej zapisami stowarzyszenie mia o otrzyma

2 918 560,00 z otych na realizacj  LSR, w tym na „tworzenie i rozwój mikro-

przedsi biorstw” oraz „odnow  i rozwój wsi” po 700 tysi cy z otych, na „ró ni-

cowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej” – 300 tysi cy z otych, a na „ma e

projekty” nieco ponad 1 200 tysi cy z otych10.

Jak wynika ze statutu, cele stowarzyszenia koncentruj  si  na „dzia aniach

na rzecz zrównowa onego rozwoju obszarów obj tych dzia aniem stowarzysze-

nia, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, sprawniejszym wykorzystaniu po-

tencja u rozwojowego terenów wiejskich i ma ych miast, poprawie ich konku-

rencyjno ci jako miejsca zamieszkania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, 

a tak e aktywizacji oraz inicjowaniu wspó dzia ania lokalnych rodowisk”11.

5. Cz onkostwo, w adze stowarzyszenia 

Obecnie stowarzyszenie liczy 42 cz onków: 19 z Brwinowa i 23 z Podko-

wy Le nej. Sektor publiczny reprezentowany jest przez pi  podmiotów (w tym 

jeden z Brwinowa); sektor gospodarczy przez cztery podmioty (w tym jeden 

z Podkowy Le nej). Najliczniejsza jest reprezentacja sektora spo ecznego, li-

cz ca 33 cz onków (w tym 17 z Brwinowa i 16 z Podkowy Le nej). Zagadnie-

nia zwi zane z cz onkostwem w stowarzyszeniu reguluje statut. S  trzy rodzaje 

cz onkostwa: zwyczajne, wspieraj ce i honorowe. 

Organami w adzy stowarzyszenia s : walne zebranie cz onków, zarz d,

komisja rewizyjna oraz rada. 

Najwy sz  w adz  stowarzyszenia jest walne zebranie cz onków, zwo y-

wane przez zarz d przynajmniej raz na sze  miesi cy. Do kompetencji walne-

                                                          
9  Stowarzyszenie LGD „Zielone S siedztwo”, www.zielonesasiedztwo.org.pl 

(2.02.2013).
10  Dokumentacja Stowarzyszenia LGD „Zielone S siedztwo”, 2011.
11 Statut Stowarzyszenia LGD „Zielone S siedztwo”.
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go zebrania cz onków nale y przede wszystkim uchwalanie kierunków i pro-

gramu dzia ania stowarzyszenia, zatwierdzanie lokalnej strategii rozwoju LGD 

„Zielone S siedztwo”, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda  zarz du, rady 

i komisji rewizyjnej, przyjmowanie sprawozdania finansowego z dzia alno ci

zarz du oraz udzielanie absolutorium, zatwierdzanie bud etu, uchwalanie pla-

nów finansowych i inne.  

Zarz d kieruje dzia alno ci  stowarzyszenia zgodnie z uchwa ami walnego 

zebrania cz onków, reprezentuje je na zewn trz i ponosi odpowiedzialno

przed walnym zebraniem. Sk ada si  z 5–7 osób. Do obowi zków zarz du nale-

y mi dzy innymi przygotowywanie projektów bud etu i planów pracy stowa-

rzyszenia, sprawozda  z ich wykonania, zarz dzanie maj tkiem stowarzyszenia, 

przygotowywanie wniosków do otrzymania rodków pomocowych dla stowa-

rzyszenia, kierowanie bie c  prac  stowarzyszenia i inne. 

Kolejnym organem jest komisja rewizyjna, do kompetencji której nale y

kontrola bie cej dzia alno ci zarz du stowarzyszenia pod k tem celowo ci

i legalno ci. Komisja liczy 3–5 osób. 

Organem decyzyjnym stowarzyszenia jest rada. Sk ada si  z 9–15 cz on-

ków. Wymagania unijne nak adaj  obowi zek zapewnienia zró nicowanego

sk adu rady, to jest partnerów gospodarczych, spo ecznych, podmiotów repre-

zentuj cych spo ecze stwo obywatelskie, organizacje pozarz dowe i tym po-

dobne. Do wy cznej kompetencji rady nale y: wybór projektów, które maj

by  realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju. Rada Stowarzyszenia 

LGD „Zielone S siedztwo” liczy obecnie 15 osób. 

Zgodnie z zapisami w statucie, kadencja zarz du, rady i komisji rewizyjnej 

wynosi 2 lata i mo e by  odnawialna. Biuro stowarzyszenia jest jednostk  ad-

ministracyjn  stowarzyszenia i kieruje pracami organizacyjnymi i przygoto-

wawczymi. Maj tek stowarzyszenia stanowi rodki finansowe pozyskiwane ze 

sk adek cz onkowskich, z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 o  IV Leader oraz darowizn, zapisów, subwencji, 

dochodów z w asnej dzia alno ci i ofiarno ci publicznej. Funduszami i maj t-

kiem stowarzyszenia zarz dza zarz d.
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6. Lokalna strategia rozwoju  

Prace nad opracowaniem LSR Podkowy i gminy Brwinów podj to ju

w 2008 roku. Zastosowano metod  partycypacyjno-eksperck , w ramach której 

organizowano warsztaty i spotkania konsultacyjne z mieszka cami Podkowy 

Le nej i gminy Brwinów. Przy organizacji ka dego wydarzenia dbano o szerok

reprezentacj  ró nych rodowisk: rad so eckich, organizacji pozarz dowych, 

instytucji publicznych i samorz dowych, przedsi biorców, mieszka ców i gru-

py nieformalnych. Opracowana LSR jest dokumentem zgodnym i spójnym z in-

nymi dokumentami strategicznymi, obejmuj cymi obszar dzia ania stowarzy-

szenia, co zapewnia jej komplementarno  w stosunku do dzia a  podejmowa-

nych przez inne podmioty12.

Dzia ania stowarzyszenia, sformu owane w LSR, skupiaj  si  na nast pu-

j cych obszarach tematycznych: ochronie dziedzictwa kulturowego i zasobów 

naturalnych, rozwoju przedsi biorczo ci, rozwoju agroturystyki i turystyki 

wiejskiej, poprawie infrastruktury, promocji produktu lokalnego. Szczególn

uwag  stowarzyszenie przywi zuje do przedsi wzi  skierowanych do wybra-

nych grup docelowych, to jest m odzie y, kobiet, rolników i le ników, osób 

prowadz cych w asn  dzia alno  gospodarcz , emerytów i rencistów oraz osób 

niepe nosprawnych13.

Zgodnie z przepisami unijnymi oraz umow  z samorz dem województwa, 

na realizacj  lokalnej strategii rozwoju LGD dysponowa a rodkami finanso-

wymi stanowi cymi iloczyn liczby mieszka ców i stawki 116 z otych. Ponadto 

LGD mog y uzyska  29 z otych /mieszka ca na koszty funkcjonowania i 3 z o-

te/mieszka ca na projekty wspó pracy. Dost pne rodki na „Wdra anie lokalnej 

strategii rozwoju” postanowiono przeznaczy  na nast puj ce cele strategiczne: 

                                                          
12  Badania zgodno ci dokonano w stosunku do nast puj cych dokumentów: Strategii Roz-

woju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku, Strategii Rozwoju Turystyki dla Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2007–2013, Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2013, Stra-
tegii Zrównowa onego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Le nej na lata 2004–2015, w: Lokalna 
Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania „Zielone S siedztwo”, przyj ta
Uchwa  nr IX/5/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku Walnego Zebrania Cz onków Stowarzysze-
nia LGD „Zielone S siedztwo”, s. 95. 

13  Baza informacyjna LGD, Krajowa Sie  Obszarów Wiejskich: http://ksow.pl/baza-
lgd.html?tx_ksow_pi2%5Blgd_nazwa%5D=zielone%20s%C4%85siedztwo&tx_ksow_pi2%5Blg
d_woj%5D=7&tx_ksow_pi2%5Blgd_miasto%5D=podkowa%20le%C5%9Bna&tx_ksow_pi2%5
Blgd_zasieg%5D=0&tx_ksow_pi2%5Blgd_schemat2%5D=2&tx_ksow_pi2%5Blgd_klucz%5D=
0&tx_ksow_pi2%5Blgd_sgd%5D=0&tx_ksow_pi2%5B_search%5D=Wyszukaj&tx_ksow_pi2%
5Bitem%5D=190&cHash=ba785ffdb0 (16.01.2013). 
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1. Wymiar rodowiskowy: 

a) ochrona i zachowanie zasobów rodowiska – 12,33% bud etu.

2. Wymiar spo eczny: 

a) budowanie kapita u spo ecznego na obszarze LGD – Aktywni i zinte-

growani mieszka cy jako wspó gospodarze swoich spo eczno ci – 

32,03% bud etu.

3. Wymiar gospodarczy: 

a) rozwój potencja u turystycznego obszaru LGD – 48,82 % bud etu;

b) tworzenie warunków do rozwoju przedsi biorczo ci nieuci liwej dla 

otoczenia i zgodnej z charakterem miejscowo ci – 6,85% bud etu14.

7. Projekty realizowane przez beneficjentów w ramach programu  
 LEADER 

Podstawow  rol  w funkcjonowaniu Stowarzyszenia odgrywa dzia alno

doradcza i pomoc w przygotowywaniu projektów i sk adaniu wniosków zwi -

zanych z realizacj  LSR. W czasie trwania naborów wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach programu LEADER, organizowano bezp atne szkolenia gru-

powe i konsultacje indywidualne w zakresie wype niania wniosków pomoco-

wych na poszczególne dzia ania. Dla przyk adu w 2011 roku LGD udzieli o

wsparcia doradczego 96 podmiotom, z czego 22 z o y y wnioski o przyznanie 

pomocy15. Biuro LGD zapewnia o beneficjentom tak e wsparcie we wspó pracy 

ze specjalist /konsultantem zewn trznym. W sumie ze szkole  zorganizowanych 

przez biuro LGD skorzysta o rocznie oko o 50 potencjalnych beneficjentów.  

Projekty realizowane na obszarze dzia ania „Zielonego S siedztwa” w ra-

mach programu LEADER koncentrowa y si  g ównie na promocji i ochronie 

lokalnego dziedzictwa, wspieraniu rozwoju turystyki oraz integracji mieszka -

ców obu gmin. W ka dym z nich uczestniczy o kilkadziesi t, a nawet kilkaset 

osób, zarówno z obszarów dzia ania stowarzyszenia, jak i wielu go ci specjalnie 

przyje d aj cych na organizowane imprezy. Wiele z nich mia o charakter cy-

                                                          
14  Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania „Zielone S siedz-

two”, przyj ta Uchwa  nr IX/5/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku Walnego Zebrania Cz onków
Stowarzyszenia LGD „Zielone S siedztwo”, s. 113. 

15  Sprawozdanie Stowarzyszenia LGD „Zielone S siedztwo” z realizacji operacji w ra-
mach PROW 2007–2013. 
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kliczny, dzi ki czemu mog o w nich uczestniczy  wiele osób z ró nych grup 

wiekowych i zawodowych, które regularnie si  spotyka y, poznawa y i inte-

growa y. Warto wspomnie  o kilku zrealizowanych projektach, takich jak: 

a) „Filharmonia dzieci ca” w Pa acyku w Podkowie Le nej – muzyczny 

cykl edukacyjny przeznaczony dla m odych s uchaczy;  

b) „Spotkania przy piosence” (Stowarzyszenie „Zwi zek Podkowian”); 

c) warsztaty artystyczno-naukowe organizowane w Punkcie Przedszkol-

nym „U smoka Pompona” w Otr busach (gmina Brwinów); 

d) „Podkowa Freestyle na” – warsztaty, wyk ady, koncerty hip-hop;  

e) „Dzieci ca Akademia Teatru”, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatel-

skich w Podkowie Le nej – mi dzy innymi teatr plenerowy, teatr s owa,

teatr muzyczny, pantomima, teatr japo ski, komedi  dell’arte i inne;

f) utworzenie portalu internetowego promuj cego dziedzictwo lokalne – 

Muzeum prof. Mariana Pokropka w Otr busach (gmina Brwinów); 

g) projekt turystyczny: portal Otr busy.pl, punkt informacji turystycznej, 

mapy oraz tablice informacyjne na terenie Otr bus i okolic; 

h) projekt „Otwarte Muzea”; 

i) rewitalizacja szlaków rowerowych w Lesie M ochowskim. 

8. Projekty zewn trzne realizowane przez stowarzyszenie 

Stowarzyszenie podejmuje tak e szerok  wspó prac  z wieloma instytu-

cjami, organizacjami zarówno krajowymi, jak i mi dzynarodowymi (mi dzy 

innymi KSOW, UM WM, Centrum Doradztwa Rolniczego, ASPEA – Associa-

çao Portuguesa de Educaçao Ambiental, Vilnius Adult Education Centre – Li-

twa, Grupul Scolar Industrial Tecuci – Rumunia, ESHAB – Turcja, The Aspire 

Trust Ltd – Wielka Brytania, CATEG – Grecja). Efektem tej wspó pracy jest 

udzia  w wielu ciekawych projektach zewn trznych, to jest wspófinansowanych 

z zewn trznie pozyskiwanych grantów. W ostatnim okresie by y to mi dzy 

innymi: 

a) „Akademia dla NGO” – celem programu by o u atwienie dost pu do 

informacji, szkole  i poradnictwa; 

b) „Strategia Rozwoju Turystyki” – projekt ponadlokalnej polityki rozwoju 

turystyki wspierany przez Zarz d Województwa Mazowieckiego; 
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c) „Warsztaty Grundtviga”, mi dzy innymi „Joy of creating – Old craft-

smanship workshops”, mi dzynarodowe spotkania i warsztaty twórcze 

(udzia  przedstawicieli z Danii, Bu garii, otwy, Litwy, S owenii

i Rumunii); 

d) Lifelong Learning Programme – LLP Grundvig „Forests for all, all for 

forests”.

Rozwijana jest tak e wspó praca z lokalnymi grupami dzia ania z innych 

obszarów, której efektem s  wspólne ponadlokalne inicjatywy, mi dzy innymi 

projekt „Budowanie marki w turystyce wiejskiej” oraz wizyta przedstawicieli 

LGD z ca ej Polski. 

Stowarzyszenie intensywnie wspó pracuje z lokalnymi organizacjami po-

zarz dowymi, czego owocem s  liczne imprezy kulturalne, edukacyjne, sporto-

we, turystyczne organizowane na terenie Podkowy Le nej i Brwinowa. Cy-

klicznymi wydarzeniami promuj cymi lokalne dziedzictwo kulturowe, które 

wspó tworzy „Zielone S siedztwo”, s  mi dzy innymi Festiwal „Otwarte Ogro-

dy”, Brwinowska Wiosna Artystyczna, Europejskie Dni Dziedzictwa. W orga-

nizowanych imprezach rocznie bra o udzia  ponad 500 osób16.

Niezwykle istotne dla stowarzyszenia s  dzia ania nakierowane na ochron

rodowiska oraz podnosz ce wiadomo  ekologiczn  mieszka ców. W ramach 

tych dzia a  organizowano pikniki (licznie odwiedzane przez mieszka ców),

warsztaty edukacji ekologicznej, mi dzy innymi projekt „Wspierajmy pszczo y

– zapro  pszczo  do ogrodu”, podczas którego promowano proekologiczne 

zachowania, bioró norodno  oraz powrót do tradycyjnych nasadze  przyja-

znych pszczo om. Dzia ania te by y cz ci  mi dzynarodowego projektu „Eu-

ropean Land Stewardship Week”. 

Stowarzyszenie wspó odpowiedzialne jest za realizacj  projektu kreowania 

marki Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (Brwinów, Milanówek, Podkowa 

Le na), w ramach którego organizowane by y konferencje, opracowano strate-

gi  rozwoju turystyki w tych gminach, zorganizowano konkurs na logo PTO, 

konkursy na produkt lokalny oraz podj to liczne dzia ania promuj ce now

mark .

„Zielone S siedztwo” stara si  równie  wspiera  lokalnych przedsi bior-

ców i liderów, czemu s u  organizowane warsztaty, szkolenia i inne. W ra-

mach tych dzia a  stowarzyszenie uczestniczy o w Mi dzynarodowym Kongre-

                                                          
16 Ibidem.
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sie Przedsi biorczo ci, który odbywa  si  w 2012 roku w Grodzisku Mazowiec-

kim. W cyklach pó rocznych organizowane s  tak e tematyczne cykle szkole-

niowe dla lokalnych liderów.  

Stowarzyszenie konsekwentnie podejmuje wszechstronne dzia ania skie-

rowane na wspieranie rozwoju turystyki i promocj  lokalnych atrakcji turys-

tycznych. Mo na tu wspomnie  o opracowywaniu questów, wyznaczaniu no-

wych tras rowerowych, wydawaniu map i folderów, zamieszczaniu artyku ów,

wywiadów, zdj  i nagra  zwi zanych z dziedzictwem Podkowy Le nej i Brwi-

nowa.

Warto podkre li  wyj tkow  aktywno  stowarzyszenia w organizacji 

mi dzynarodowych wizyt studyjnych, targów, szkole , konferencji, seminariów 

czy warsztatów.  

Wszystkie te inicjatywy przyczyniaj  si  do wdra ania celów okre lonych 

w LSR, a tym samym realizacji za o e  koncepcji LEADER. Potwierdzaj  to 

wypowiedzi w adz stowarzyszenia, na podstawie których mo na sformu owa

nast puj ce wnioski: 

1. Za najwi kszy sukces w dzia alno ci „Zielonego S siedztwa” uwa a si

zgodno  faktycznie realizowanych aktywno ci z za o eniami zawartymi  

w LSR. 

2. Integracja rodowisk lokalnych jest najpe niej realizowanym za o eniem 

koncepcji LEADER. 

3. Do najpowa niejszych problemów zwi zanych z realizacj  projektów nale :

a) wymagania proceduralne, których do wiadczaj  beneficjenci; 

b) ograniczenia finansowe beneficjentów, uniemo liwiaj ce zapewnienie 

wk adu w asnego;

c) zbyt d ugi okres oczekiwania na ocen  formaln  sk adanych wniosków. 

4. Koncepcja LEADER zak ada wspó prac  pomi dzy trzema sektorami.  

W „Zielonym S siedztwie” wspó praca z przedstawicielami w adz, innymi 

organizacjami, z osobami fizycznymi uk ada si  satysfakcjonuj co. Nato-

miast wskazana by aby efektywniejsza wspó praca z sektorem gospodar-

czym, czyli lokalnymi przedsi biorcami. 

5. W odpowiedzi na pytanie, czy potrzebne s  zmiany w dzia alno ci stowa-

rzyszenia, w adze LGD podkre la y, e grupy powinny by  na tyle ela-

styczne, by mog y szybko i sprawnie dopasowywa  si  do nowych wyzwa

i mo liwo ci, które si  pojawiaj . Tylko wtedy b d  mog y dzia a  skutecz-

nie i zgodnie z oczekiwaniami cz onków, mieszka ców, beneficjentów. 
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6. Rozwa aj c plany dzia alno ci stowarzyszenia w przysz o ci, przewiduje si :

a) kontynuacj  dotychczasowych aktywno ci, w tym projektów edukacyj-

no-ekologicznych, aktywizuj cych spo eczno  lokaln ;

b) realizacj  projektu wspó pracy z s siednimi LGD w ramach LEADERA 

(mi dzy innymi projekt wspierania twórców lokalnych i promocji lo-

kalnych zasobów artystyczno-rzemie lniczych); 

c) realizacj  projektu mi dzynarodowej wspó pracy zagranicznej w ra-

mach LLP Grundtvig – „Uczenie si  przez ca e ycie”; 

d) przygotowanie stowarzyszenia na zachodz ce zmiany i zasady wyko-

rzystania rodków unijnych w nowej perspektywie programowej, czyli 

na lata 2014–2020 (wielofunduszowo ).

W adze Stowarzyszenia niejednokrotnie podkre la y, e koncepcja LEA-

DER mia a wzmacnia  kapita  ludzki poprzez aktywizowanie spo eczno ci lo-

kalnych i zapewnianie rodków na innowacyjne dzia ania. W praktyce procedu-

ry i dba o  o poprawno  wydatkowania rodków publicznych niejednokrotnie 

ogranicza y mo liwo ci korzystania z tych funduszy. Zaobserwowano stosun-

kowo niski poziom wykorzystywania rodków unijnych przez osoby fizyczne: 

lokalnych twórców, animatorów, przedsi biorców. Zwi kszenie dost pno ci

z tych rodków jest jednym z g ównych zada  dla w adz stowarzyszenia w no-

wym okresie finansowania.  

Podsumowanie

Misj  Lokalnej Grupy Dzia ania „Zielone S siedztwo” jest aktywizacja  

i integracja spo eczno ci lokalnych oraz budowa marki podwarszawskich miast- 

-ogrodów, zapewniaj cej wy sz  jako ycia mieszka com17. Wyniki badania 

mieszka ców obu gmin18 potwierdzaj  ich znacz ce zainteresowanie sprawami 

Podkowy Le nej i gminy Brwinów – tylko oko o 5% respondentów deklarowa-

o brak zainteresowania tym, co si  dzieje w gminie. Wiedz  o „Zielonym S -

siedztwie” (w pocz tkowej fazie dzia alno ci stowarzyszenia) zadeklarowa o

oko o 40% mieszka ców Podkowy Le nej oraz oko o 22% mieszka ców gminy 

                                                          
17  Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania „Zielone S siedz-

two”, przyj ta Uchwa  nr IX/5/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku Walnego Zebrania Cz onków
Stowarzyszenia LGD „Zielone S siedztwo”, s. 80. 

18  D. Mantey, op.cit., s. 10.  
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Brwinów. Cho  znajomo  organizacji dzia aj cych na terenie gmin jest na 

ni szym poziomie, to zauwa alna jest tendencja wzrostowa. Przyczyniaj  si  do 

tego liczne dzia ania podejmowane przez „Zielone S siedztwo” i inne organiza-

cje lokalne. Wydaje si  wi c, e proces aktywizacji i integracji spo ecznej zmie-

rza we w a ciwym kierunku, a stowarzyszenie odgrywa w nim niebagateln

rol . Niezaprzeczalnym dowodem s  pozytywne oceny instytucji kontroluj -

cych dzia alno  stowarzyszenia, przejrzysto  prowadzonej dokumentacji oraz 

pozytywne opinie mieszka ców na temat „Zielonego S siedztwa”: coraz wy -

sza rozpoznawalno  i poparcie dla dzia a  stowarzyszenia. Satysfakcj  z ak-

tywno ci stowarzyszenia deklaruj  tak e cz onkowie LGD i podkre laj , e

kluczem do sukcesu w tworzeniu partnerstwa jest przestrzeganie trzech filarów, 

na których powinno by  ono oparte, to znaczy dobrowolno ci, równo ci i za-

anga owaniu partnerów. Wspólne dzia anie pozwala na efektywniejsze apliko-

wanie o fundusze zewn trzne, przynosi wymierne efekty spo eczne i ekono-

miczne, czym przyczynia si  do wdra ania za o e  koncepcji LEADER, przy-

puszczalnie równie skutecznie w nowym okresie finansowania. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE LEADER APPROACH

BY LOCAL ACTION GROUPS FOR EXAMPLE  

OF THE „GREEN NEIGHBORHOOD” ASSOCIATION 

Summary

The LEADER approach is based on bottom-up initiatives and joint action of local 

citizens. This allows to enhance self-management, define aims based on local needs and 
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promote the activities of NGOs. The purpose of this study was to analyze the activities 

of Local Action Groups in Poland for example of the “Green Neighborhood” Associa-

tion and its activity in the implementation of the LEADER Programme. The “Green 

Neighborhood” Association has been operating in the City-garden Podkowa Le na and 

Brwinów communities since 2008. The aim of the Association is stimulation and inte-

gration of the local community. The activity of the Group is focused on the conserva-

tion and protection of natural and cultural resources, on building of the social capital, 

on the development of tourism potential and on promotion of the local entrepreneur-

ship.   

Keywords: LEADER approach, Local Action Group, City-garden Podkowa Le na,

Brwinów

Translated by Anna Ostrowska-Tryzno 
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Streszczenie 

Barierami realizacji inwestycji i tworzenia produktów turystycznych s  cz sto

czynniki ekonomiczne, a szczególnie brak wiedzy o mo liwo ciach ich dofinansowa-

nia. Rzeczywiste wykorzystanie rodków pomocowych zale y jednak cz sto od aktyw-

no ci beneficjentów. Ze wzgl du na znaczenie tego zagadnienia celem publikacji by a

analiza stanu wykorzystania pomocy finansowej w postaci euroregionalnych projektów 

turystycznych zrealizowanych w ramach programu Wspó praca Transgraniczna Krajów 

Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej INTER-

REG III A (2004–2006) i INTERREG IV A (2007–2013) w województwie zachodnio-

pomorskim. 

S owa kluczowe: euroregionalne projekty turystyczne, dofinansowanie unijne, dofinan-

sowanie projektów turystycznych 

Wprowadzenie

Istotnymi barierami realizacji inwestycji i tworzenia produktów turystycz-

nych oraz paraturystycznych s  czynniki ekonomiczne, a szczególnie brak wie-
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dzy o mo liwo ciach ich dofinansowania. Ograniczone zasoby finansowe 

w znacznym stopniu zmniejszaj  mo liwo ci gmin, stowarzysze  lub innych 

podmiotów na rozwijanie przez nie funkcji turystycznych. Rzeczywiste wyko-

rzystanie rodków pomocowych zale y jednak cz sto od aktywno ci i przygo-

towania merytorycznego beneficjentów. Obecnie ród em finansowania na 

przyk ad inwestycji gminnych wp ywaj cych na rozwój turystyki s  mi dzy 

innymi dochody w asne, dotacje celowe krajowe, kapita  pochodz cy z rynku 

finansowo-kapita owego (na przyk ad kredyty, po yczki)1, a szczególnie pie-

ni dze pozyskiwane z programów Unii Europejskiej, co wynika z mo liwo ci,

jakie wi  si  z ich w a ciwym wykorzystaniem. W województwie zachodnio-

pomorskim zrealizowano w latach 2004–2012 wiele projektów wspieranych 

z dotacji unijnych, które przyczyni y si  do rozbudowy zarówno bazy material-

nej turystyki, jak i stworzenia lub rozwoju wielu ju  istniej cych produktów 

turystycznych. Ze wzgl du na znaczenie tego zagadnienia celem publikacji jest ana-

liza stanu i mo liwo ci wykorzystania pomocy finansowej w postaci euroregio-

nalnych projektów turystycznych zrealizowanych w ramach programu Wspó -

praca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 

i Rzeczpospolitej Polskiej INTERREG III A (2004–2006) i INTERREG IV A 

(2007–2013) w województwie zachodniopomorskim. 

1. Program INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (województwo  
 zachodniopomorskie) – Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 

Wa nym procesem przebiegaj cym od wielu lat w Europie jest integracja 

mi dzyregionalna s siaduj cych ze sob  obszarów oddzielonych granic  pa -

stwow . Szczególn  form  wspó pracy transgranicznej s  euroregiony, których 

g ównym celem jest podniesienie poziomu ycia spo eczno ci lokalnych obsza-

rów przygranicznych poprzez rozbudow  ró norodnej infrastruktury, ochron

rodowiska, rozwój turystyki oraz dzia alno  kulturalno-edukacyjn 2.

                                                          
1  H. Janowska, Strategia finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Pol-

sce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2002, s. 80. 
2  I. Sikorska-Wolak, Wspó praca transgraniczna w euroregionach i jej znaczenie dla roz-

woju turystyki, „Roczniki Wydzia u Nauk Humanistycznych SGGW”: Problemy Rozwoju Tury-
styki na Wile szczy nie, Mazowszu, Podlasiu, Wo yniu i Podolu, t. VIII, red. Z.J. Przychodze ,
WSTIJO – SGGW, Warszawa–Lwów– ytomierz 2006, s. 293–294.
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Jednostki samorz du terytorialnego, stowarzyszenia, organizacje non pro-

fit lub podmioty gospodarski turystycznej zlokalizowane na terenie wojewódz-

twa zachodniopomorskiego w zale no ci od za o onego celu mog y ubiega  si

o dofinansowanie planowanych przedsi wzi  z wielu róde  wsparcia, w tym 

mi dzy innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Za-

chodniopomorskiego na lata 2007–2013 w ramach ró nych osi priorytetowych 

(na przyk ad 1 – Gospodarka – Innowacje – Technologie, 5 – Turystyka, kultura 

i rewitalizacja lub osi 6 – Rozwój funkcji metropolitalnych)3. Po o enie woje-

wództwa umo liwia tak e korzystanie ze rodków w ramach programów Euro-

pejskiej Wspó pracy Terytorialnej. Zakres i cele wspó pracy przygranicznej 

wyznacza mi dzy innymi przyj ta przez Rad  Europy w 1980 roku Europejska 

Konwencja Ramowa o Wspó pracy Transgranicznej mi dzy Wspólnotami 

i W adzami Terytorialnym, w my l której wspó praca ta to „ka de wspólnie 

podj te dzia anie maj ce na celu umocnienie i dalszy rozwój s siedzkich kontaktów 

mi dzy wspólnotami i w adzami terytorialnymi dwóch lub wi kszej liczby 

umawiaj cych si  stron, jak równie  zawarcie porozumie  i przyj cie uzgodnie

koniecznych do realizacji takich zamierze ”4. Podstaw  tego rodzaju wspó pracy 

w minionych latach mi dzy by ym województwem szczeci skim i krajem 

zwi zkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie by o Wspólne O wiadczenie

podpisane 18 marca 1991 roku przez wojewodów: szczeci skiego, koszali skie-

go i pilskiego oraz premiera Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a tak e posta-

nowienia traktatu mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Republik  Federaln  Nie-

miec o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy, podpisanego w Bonn  

17 czerwca 1991 roku. Dostosowuj c istniej c  wspó prac  do nowych struktur 

powsta ych w wyniku reformy administracyjnej w Polsce po 1999 roku, opra-

cowano kolejne dokumenty wyra aj ce gotowo  jej kontynuacji rozwijanej  

w przesz o ci z województwem szczeci skim5.

                                                          
3  Uszczegó owienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-

pomorskiego na lata 2007–2013, Szczecin 2009. 
4 Europejska Konwencja Ramowa o Wspó pracy Transgranicznej Mi dzy Wspólnotami 

i W adzami Terytorialnym, DzU z 1993 roku, nr 61, poz. 286, art. 2, pkt 1. 
5  Mi dzy innymi: Wspólne O wiadczenie o wspó pracy transgranicznej mi dzy Woje-

wództwem Zachodniopomorskim a Krajem Zwi zkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie,
Schwerin, 18 czerwca 2000 roku oraz O wiadczenie o wspó pracy pomi dzy Województwem 
Zachodniopomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Zwi zkowym Brandenburgia (Republika 
Federalna Niemiec), Szczecin, 7 grudnia 2001 roku. 
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Szersze mo liwo ci wspó pracy, zw aszcza w wymiarze przygranicznym, 

wprowadzono w 2004 roku, gdy Polska sta a si  cz onkiem Unii Europejskiej. 

Szczególne szanse dla rozwoju wielu dziedzin ycia spo ecznego i gospodarki – 

w tym turystyki – wi za y si  z mo liwo ci  wykorzystania oferowanego 

wsparcia finansowego. 

G ównym celem programu INTERREG III A 2004–2006 Polska (woje-

wództwo zachodniopomorskie) – Meklemburgia-Pomorze Przednie/Branden-

burgia by o wspieranie zrównowa onego i trwa ego rozwoju na pograniczu 

polsko-meklemburskim i brandenburskim w sferze gospodarczej, spo ecznej

i kulturowej. Zasi g terytorialny programu obejmowa wszystkie powiaty ziem-

skie i grodzkie w województwie zachodniopomorskim, nale ce do Euroregio-

nu Pomerania. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim powiaty: Wschodnie Po-

morze Przednie i Uecker-Randow oraz miasto Greifswald, a w Brandenburgii 

powiaty Uckermark i Barnim. Ni sz  alokacj rodków w Meklemburgii-Po-

morzu Przednim obj to Rugi  i Pó nocne Pomorze Przednie oraz Stralsund, 

natomiast w Polsce powiaty: drawski, bia ogardzki, ko obrzeski, koszali ski,

s awie ski, szczecinecki, widwi ski i wa ecki oraz miasto Koszalin (maksy-

malnie 20% ca o ci wydatków programu)6. ród em finansowania sta  si  Eu-

ropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF). Beneficjentami progra-

mu by y mi dzy innymi jednostki samorz du terytorialnego, pozarz dowe or-

ganizacje non profit, szko y wy sze, instytucje publiczne prowadz ce dzia al-

no  edukacyjn , badawcz , instytucje kultury, Ko cio y i zwi zki wyznaniowe 

oraz euroregiony. Wspóln  instytucj  zarz dzaj c  dla INTERREG III A by o

Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a partnerem po 

stronie polskiej – Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 

Alokowane rodki z ERDF wynios y w latach 2004–2006 29,9 miliona  

euro (2004 – 8,3 miliona euro, 2005 – 9,5 miliona euro, 2006 – 12,1 miliona 

euro). W celu ich odpowiedniego przeznaczenia w dokumencie programowym 

uwzgl dniono priorytety, w ród których du e znaczenie mia y mi dzy innymi 

dzia ania istotne dla rozwoju w regionie turystyki7.

                                                          
6 INTERREG III A, Joint Programming Document 2000–2006, Program Regionalny nie-

miecko-polskiego obszaru granicznego na terenie Krajów Zwi zkowych Meklemburgia-Pomorze 
Przednie/Brandenburgia i Polski (województwo zachodniopomorskie), zatwierdzony Decyzj  Ko-
misji z dnia 3 grudnia 2004 roku, s. 14. 

7 A. Rozwój gospodarczy i kooperacja, B. Poprawa infrastruktury innowacyjnej, tech-
nicznej i turystycznej, C. rodowisko naturalne, D. Rozwój wiejski, E. Dzia ania na rzecz podwy -
szenia kwalifikacji oddzia uj ce na zatrudnienie, F. Wspó praca wewn trzregionalna, inwestycje 
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W województwie zachodniopomorskim jedn  z dominuj cych dziedzin 

gospodarki jest bran a us ug, w tym w coraz wi kszym stopniu dzia alno

zwi zana z turystyk  i obs ug  ruchu turystycznego8. Ich rozwój ma zatem dla 

regionu istotne znaczenie9. Ze wzgl du na walory naturalne, antropogeniczne 

i specjalistyczne tworzenie lokalnej oferty powinno dotyczy  szczególnie tury-

styki aktywnej, kulturowej, miejskiej, wiejskiej, przyrodniczej, zdrowotnej 

(leczniczej, sanatoryjnej, SPA) oraz biznesowej. W aspekcie kreowania produk-

tów turystycznych du e znaczenie powinny mie  tak e dzia ania przyczyniaj ce

si  do wyd u enia sezonu. Niezb dne s  w zwi zku z tym dalszy rozwój wszyst-

kich elementów zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego (mi dzy innymi 

bazy noclegowo-gastronomicznej, infrastruktury turystycznej poza baz  nocle-

gow , infrastruktury towarzysz cej), kontynuowanie dzia a  promuj cych 

województwo, podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w us ugach

turystycznych i oko oturystycznych, a tak e troska o stan rodowiska natural-

nego jako miejsca destynacji turystycznych10. Dofinansowaniem w postaci 

euroregionalnych projektów turystycznych zrealizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Wspó praca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze 

Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej INTERREG III A  

(2004–2006) w województwie zachodniopomorskim obj to 24 przedsi wzi cia.

Realizowane by y projekty zarówno o charakterze nieinwestycyjnym (tak zwa-

ne mi kkie), które s u y y realizacji celów kulturowych, edukacyjnych lub spo-

ecznych w aspekcie rozwoju polsko-niemieckiej wspó pracy przygranicznej, 

ale tak e te, które wi za y si  z popraw  wybranych elementów zagospodaro-

wania turystyczno-rekreacyjnego (tabela 1). 

                                                          
na rzecz kultury i spotka , Fundusz Ma ych Projektów, G. Specjalne wsparcie dla regionów grani-
cz cych z pa stwami kandyduj cymi, H. Pomoc techniczna, INTERREG III A, Joint Program-
ming Document 2000–2006…, s. 64–65. 

8  Ibidem, s. 6, 11. 
9  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005, s. 49–51. 
10  INTERREG III A, Joint Programming Document 2000–2006…, s. 31–34. 
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Tabela 1 

Euroregionalne projekty turystyczne zrealizowane w ramach programu INTERREG III A 

w województwie zachodniopomorskim (partner wiod cy z Polski) 

Lp. Realizator projektu Tytu  projektu 

1. Gmina Banie Festyn na Ziemi Ba skiej

2. Barlinecki O rodek Kultury Europejskie spotkania na szlaku turystycznym 

3. Starostwo Powiatowe w Bia ogar-

dzie  

Wspólny smak tradycji 

4. Gmina Karlino Budowa ci gu pieszego wzd u  Kana u M y skiego i rzeki 

Pars ty

5. Gmina Karlino Noc wi toja ska

6. Zwi zek Miast i Gmin Dorzecza 

Pars ty

Rajd rowerowy „Szlakami dorzecza Pars ty”

7. Zwi zek Miast i Gmin Dorzecza 

Pars ty

Mi dzynarodowy sp yw kajakowy „Pars ta 2006” 

8. Gmina Karlino Polsko-niemieckie wi to plonów 

9. Gmina Karlino Zawody Konne: Karlino–Dargun–Wolgast 

10. Starostwo Powiatowe w Ko o-

brzegu 

Budowa ci gu pieszo-rowerowego 

11. Gmina Miasto Koszalin Koszali ski Festiwal Kulinarny na Ulicy Smaków 

12. Miejski O rodek Kultury  

w Moryniu 

Dzie  Sielawy i Jezior Bli niaczych „Morzycko–Wer-

belinsee 2006” 

13. Gmina Polanów Turystyka bez granic w partnerstwie miast 

14. Gmina Miasto Szczecin Ekologiczne zagospodarowanie polany le nej „G bokie”

15. Forum Turystki Regionów  

(Szczecin)

Przygoda z turystyk  – Euroregion Pomerania terenem 

turystyki edukacyjnej dzieci i m odzie y

16. Forum Turystki Regionów  

(Szczecin)

Powiatowy Piknik Turystyczno-Kulturalny 

17. Forum Turystki Regionów  

(Szczecin)

Pomerania Tour – wspó praca i prezentacje potencja u

turystycznego miast i gmin z Euroregionu Pomerania 

18. Forum Turystki Regionów  

(Szczecin)

Euroregionalna Szkolna Gie da Turystyczna „Przygoda” 

19. Forum Turystki Regionów  

(Szczecin)

Regionalny system doradztwa i szkole  kadr turystycznych 

20. Szczeci ska Organizacja Tury-

styczna

Szczeci skie dni turystyki 

21. Dom Kultury S owianin (Szczecin) Festiwal piosenki eglarskiej i oko omorskiej „SZANT-

RAPA”

22. Trzebiatowski O rodek Kultury  Trzebiatowskie Spotkania Pomorskie 

23. Gmina Trzebiatów I Turniej Gmin Partnerskich w boule na pla y – Mrze yno 

2006

24. Miejski O rodek Kultury (Police) Dni Zalewu Szczeci skiego „Trzebieskie Neptunalia 2006” 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Euroregionalne projekty turystyczne wspiera-
ne ze rodków Unii Europejskiej i ich realizatorzy. Forum Turystyki Regionów, 

Szczecin 2007, s. 10–95. 

Projekty o charakterze turystycznym koncentrowa y si  mi dzy innymi na 

rozbudowie sieci cie ek rowerowych, ochronie walorów naturalnych, edukacji, 

jak równie  na wspólnym opracowaniu ofert turystycznych i ich marketingu  
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w formie polsko-niemieckich imprez plenerowych. W ród wspó finansowanych 

dzia a  znalaz y si  przedsi wzi cia, których celem by o rozwijanie wspólnych 

inicjatyw lokalnych i regionalnych oraz wspó pracy transgranicznej. Projekty 

realizowano przy wspó udziale niekomercyjnego partnera zagranicznego. Po-

niewa  mia y one charakter mi dzynarodowy, ich wdra aniem zajmowa y si

grupy robocze sk adaj ce si  z przedstawicieli pa stw uczestnicz cych w reali-

zacji konkretnych dzia a . Dla polskiego wnioskodawcy wymagany by  mini-

mum jeden partner niemiecki (we wszystkich projektach wskazano jednego lub 

dwóch wspó realizatorów z Niemiec). Dzia anie pt. „Europejskie spotkania na 

szlaku turystycznym” nadzorowane by o przez zespó  polsko-niemiecko- 

-szwedzki. W ka dym przedsi wzi ciu partner wiod cy (realizator projektu) 

odpowiedzialny by  za zarz dzanie i koordynowanie dzia aniami pomi dzy 

uczestnicz cymi w nim stronami. Czas realizacji poszczególnych dzia a  by

zró nicowany i wynosi  od jednego do pi tnastu miesi cy. 

W latach 2004–2006 jednostki samorz du terytorialnego, stowarzyszenia 

lub organizacje non profit zlokalizowane na terenie województwa zachodnio-

pomorskiego by y tak e wspó realizatorem 9 projektów dotycz cych ró nych 

aspektów rozwoju turystyki, których partner wiod cy mia  siedzib  na terenie 

Niemiec. Dotyczy y one rozbudowy polsko-niemieckich miejsc spotka  w Bröl-

lin, Samendarre Jatznick, Ueckermünde oraz Ukranenland oraz budowy obiek-

tów edukacji ekologicznej (Ueckermünde) i punktu informacji w Eggesin. Po-

zyskane rodki finansowe przeznaczone zosta y tak e na wspólne opracowanie 

i wydanie broszury promocyjnej gmin: Löcknitz i Stare Czarnowo oraz organi-

zacj  polsko-niemieckich festiwali m odzie y w latach 2002, 2004, 2006, 

a tak e targów turystyki wodnej w 2005 roku11.

                                                          
11  Euroregionalne projekty turystyczne wspierane ze rodków Unii Europejskiej i ich rea-

lizatorzy, red. A. Borowicka, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007, s. 108–131. 
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2. Program INTERREG IV A Rzeczpospolita Polska (województwo  

 zachodniopomorskie) – Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 

W nowym okresie finansowania wspó praca w wymiarze transgranicznym 

w aspekcie rozwoju turystyki kontynuowana by a w ramach odr bnego Prog-

ramu Operacyjnego Polityki Spójno ci, jako tak zwana Europejska Wspó praca

Terytorialna (PO EWT, European Territorial Cooperation)12 Wspó praca Trans-

graniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpo-

spolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 2007–2013 INTER- 

REG IV A13. S u y  ona mia a przede wszystkim realizacji wspólnych projek-

tów o charakterze mi dzynarodowym na pograniczu polsko-niemieckim. Jak 

zaznaczono w dokumencie programowym, w województwie zachodniopomor-

skim nadal nale y rozwija  produkty turystyki morskiej, aktywnej, przyrodni-

czej, edukacyjnej, kulturalnej, wiejskiej i agroturystyki oraz turystyki sanato-

ryjnej14.

Dofinansowaniem w postaci euroregionalnych projektów turystycznych 

przeznaczonych do realizacji w ramach programu INTERREG IV A (2007–

2013) w województwie zachodniopomorskim obj to dzia ania, które przyczy-

niaj  si  do rozwoju polsko-niemieckiej wspó pracy przygranicznej i integracji 

mieszka ców (tabela 2). 

Projekty o charakterze turystycznym realizowane w województwie za-

chodniopomorskim, podobnie jak w poprzednim okresie finansowania, koncen-

trowa y si  mi dzy innymi na rozbudowie infrastruktury i po cze  komunika-

cyjnych, ochronie walorów naturalnych i antropogenicznych oraz wspólnym 

opracowaniu i promocji ofert turystycznych (sportowych, kulturowych, rekre-

acyjnych, edukacyjnych). Dzia ania realizowano przy aktywnym wspó udziale

niekomercyjnego partnera z Niemiec. By o ich jednak mniej w porównaniu  

z poprzednim okresem finansowania. 

                                                          
12  Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspieraj ce wzrost go-

spodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójno ci. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2007, s. 95. 

13  Program Operacyjny Celu 3 Europejska Wspó praca Terytorialna – Wspó praca Trans-
graniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej 
(województwo zachodniopomorskie) 2007–2013, Program Operacyjny zmieniony w roku 2009, 
zmiana zatwierdzona przez Komisj  Europejsk  17 maja 2010 roku. 

14  Ibidem, s. 21. 
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Tabela 2 

Euroregionalne projekty turystyczne w ramach programu INTERREG IV A  

(2007–2013) w województwie zachodniopomorskim (partner wiod cy z Polski) 

Lp. Realizator projektu 
Tytu  projektu i kwota dofinansowania  

(w euro) 

Lata 2007–2008 Komitet Monitoruj cy nie wyda  pozytywnych opinii o projektach przeznaczonych  

do dofinansowania 

2009–2013 – przyk adowe projekty przeznaczone do realizacji 

1. Gmina Police Budowa cie ek rowerowych w Euroregionie Pomera-

nia na odcinku pomi dzy Policami, Pilchowem i Tano-

wem do Bartoszewa oraz w Pasewalku w ramach 

koncepcji rozbudowy i po czenia ponadgranicznej 

sieci cie ek rowerowych (1 493 505,00) 

2. Miasto winouj cie Transgraniczne po czenie winouj cie–Kamminke na 

wyspie Uznam (1 125 872,00) 

3. Miasto Ko obrzeg Budowa cie ki rowerowej Ustronie Morskie–Ko o-

brzeg–D wirzyno oraz miasto Barth w ramach nadmor-

skiej trasy rowerowej nr 10 (2 375 518,00) 

4. Miasto i gmina Cz opa Zacie nienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin 

poprzez budow  Centrum Kultury i Sportu w Cz opie

oraz wyposa enie Centrum Kultury w Neuenkirchen  

(1 377 885,00) 

5. Muzeum Narodowe w Szczecinie Razem jeste my silni – centralne muzea pomorskie 

wspólnie tworz  nowoczesne wystawy stale promuj ce

histori  i kultur  Pomorza (517 564,00) 

6. Miasto Koszalin, Zwi zek Komunalny 

Europaregion Pomerania 

XIV Festiwal M odzie y Euroregionu Pomerania – 

Koszalin 2009 (159 545,00)

7. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euro-

regionu Pomerania 

Fundusz Ma ych Projektów (projekty do 25 000 euro, 

czna kwota przyznana do 2011 roku – 9 821 839,00) 

8. Archiwum Pa stwowe w Szczecinie  S siedzi w Europie. Ksi stwo Pomorskie i Królestwo 

Polskie 1000–1648 – budowanie to samo ci regionalnej 

poprzez prezentacj  historycznego dziedzictwa pomor-

skiego w Szczecinie i Greifswaldzie oraz promocja 

historii regionu na docelowych rynkach turystycznych 

(Kraków) (70 804,00) 

10. Gmina Trzci sko-Zdrój Wspólny projekt z wykorzystaniem potencja ów epoki 

lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim 

geoparku „Kraina Polodowcowa nad Odr ”. Wystawa, 

budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszty  

w Trzci skiem-Zdroju oraz hala wystawowa w Stolzen-

hagen (653 283,00) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Roczny raport wdro eniowy za rok 2008
INTERREG IV A. Przyj ty przez Komitet Monitoruj cy dnia 23 czerwca 2009 

roku, s. 42–46, Raport roczny wdro eniowy za rok 2009 INTERREG IV A. Przy-

j ty przez Komitet Monitoruj cy w dniu 15 czerwca 2010 roku, Za cznik nr 1, 

Roczny Raport Wdro eniowy 2010 INTERREG IV A, Przyj ty przez Komitet 

Monitoruj cy w dniu 24 czerwca 2011 roku – Za cznik nr 1, Roczny Raport 
Wdro eniowy 2011 INTERREG IV A. Przyj ty przez Komitet Monitoruj cy

w dniu 26 czerwca 2012 roku, Za cznik nr 1. 
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W latach 2009–2012 roku jednostki samorz du terytorialnego, stowarzy-

szenia lub organizacje non profit zlokalizowane na terenie województwa za-

chodniopomorskiego by y lub s  wspó realizatorem 23 projektów, których part-

ner wiod cy ma siedzib  na terenie Niemiec. Dotyczy y one podejmowania 

wspólnych dzia a  na rzecz: 

a) ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego Pomorza Zachodniego 

– mi dzy innymi inwentaryzacja atrakcji przyrodniczych wysp Uznam 

i Karsibór (321 484,00 euro), zarz dzanie siedliskami i ostojami NA-

TURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dol-

nej Odry (2 928 059,00 euro), rozwój turystyczno-przyrodniczy cz ci

zlewni Odry (2 680 458,00 euro), przebudowa oraz tworzenie funkcji 

muzealnych w obiektach zabytkowych (3 893 082,00 euro), aran acja

wie y teatru w Schwedt nad Odr  (191 432,00 euro), rewitalizacja 

Parku Przyrody Dolina Mi o ci w Zatoni Dolnej (2 421 950,00 euro); 

b) rozbudowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej – organizacja 

centrów informacji i miejsc spotka  (8 559 502,00 euro), przebudo- 

wa po cze  drogowych i infrastruktury komunikacyjnej  

(15 195 624,00 euro), rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejo-

wych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim (1 010 396,00 euro), 

rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odr  i budowa 

ródmiejskiej cz ci nabrze a w Gryfinie (4 765 751,00 euro), przebu-

dowa transgranicznej promenady pomi dzy winouj ciem a gmin

Heringsdorf (3 036 027,00 euro); 

c) organizowania wspólnych imprez – Festiwal Filmowy „dokument-

ART” (321 826,00 euro), Uznamska Granica w d wi kach 2009  

(28 872,00 euro); 

d) edukacji – polsko-niemieckie kszta cenie zawodowe w hotelarstwie  

i gastronomii (520 613,00 euro), finansowanie dzia alno ci polsko- 

-niemieckiej orkiestry m odzie owej (191 530,00 euro), edukacja eko-

logiczna (3 237 193,00 euro); 

e) inwentaryzacji oraz promocji walorów i atrakcji turystycznych  

(523 816,00 euro)15.

                                                          
15  Roczny raport wdro eniowy za rok 2008 INTERREG IV A. Przyj ty przez Komitet Mo-

nitoruj cy dnia 23 czerwca 2009 roku; Raport roczny wdro eniowy za rok 2009 INTERREG IV A.
Przyj ty przez Komitet Monitoruj cy w dniu 15 czerwca 2010 roku; Roczny raport wdro eniowy
2010 INTERREG IV A. Przyj ty przez Komitet Monitoruj cy w dniu 24 czerwca 2011 roku, 
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Analizuj c dofinansowane lub przeznaczone do wsparcia projekty mo na

zauwa y , e w ramach programu INTERREG III A (2004–2006) dominowa y

dzia ania, w których partnerem wiod cym by a strona polska. Inaczej przedsta-

wia si  sytuacja w okresie obowi zywania programu INTERREG IV A (2007–

2013), w którym wi kszo  stanowi  inwestycje z partnerem wiod cym z tere-

nu Niemiec. Rodzaje realizowanych projektów w obu okresach by y podobne  

i dotyczy y g ównie obszarów zlokalizowanych w pasie nadmorskim, na poje-

zierzach oraz w pasie przygranicznym. 

Nale y tak e wspomnie , e wiele dzia a  realizowanych by o w ramach 

tak zwanego Funduszu Ma ych Projektów (ang. SPF), który zosta  powo any do 

dofinansowywania mi dzy innymi przedsi wzi  o charakterze kulturalnym lub 

sportowym w wymiarze transgranicznym16. W ramach tego projektu tylko  

w roku 2010 zatwierdzono do realizacji w kolejnych latach 279 wniosków  

o cznej warto ci 2 760 099,07 euro w tym 154 niemieckie wnioski o warto ci

910 843,07 euro oraz 125 polskich wniosków o warto ci 1 849 256 euro. 

Istotn  dziedzin  wspó pracy obszarów przygranicznych nie tylko w wo-

jewództwie zachodniopomorskim jest rozszerzanie ich funkcji turystycznej oraz 

podejmowanie mi dzynarodowych dzia a  na rzecz ochrony walorów natural-

nych i antropogenicznych, promocji, rozbudowy infrastruktury oraz organizacji 

wspólnych spotka  o charakterze kulturalnym i turystycznym. Dzia ania tego 

typu realizowane s  w podobnej skali tak e w innych euroregionach utworzo-

nych w granicach Polski (na przyk ad w Euroregionach: Karpackim i Bug)17, na 

innych obszarach transgranicznych i przyrodniczo cennych (Karkonoski Park 

Narodowy)18 oraz w województwach, do czego przyczyni y si  w znacznym 

stopniu rodki finansowe pozyskiwane z programów pomocowych Unii Euro-

                                                          
Za cznik nr 1; Roczny Raport Wdro eniowy 2011 INTERREG IV A. Przyj ty przez Komitet 
Monitoruj cy w dniu 26 czerwca 2012, Za cznik nr 1. 

16  Ca kowity kwalifikowany koszt projektu w ramach SPF mo e wynosi  maksymalnie 
25 000 euro. Dofinansowanie z EFRR mo e wynie  maksymalnie 85% (21 250 euro) ca kowi-
tych kosztów projektu. Dla beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego istnieje mo li-
wo  wspó finansowania wk adu w asnego w wysoko ci 10% ca kowitych kosztów projektu  
z rezerwy celowej bud etu pa stwa.  

17  I. Sikorska-Wolak, op.cit., s. 299–303. 
18  A. Kulczyk-Dynowska, Projekty unijne realizowane na terenie obszaru prawnie chro-

nionego a rozwój regionu o charakterze turystycznym na przyk adzie Karkonoszy, „Zeszyty Nau-
kowe Uniwersytetu Szczeci skiego”, nr 700, „Ekonomiczne Problemy Us ug”, nr 85, Popyt
turystyczny. Fundusze europejskie, zagadnienia regionalne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-
tu Szczeci skiego, Szczecin 2012, s. 59–68. 
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pejskiej19. Istotne jest tak e to, e chocia  poszczególne euroregiony funkcjonu-

j ce na terenie Polski realizuj  ró ne cele, to mo na w ród nich wyodr bni

wspólne priorytety. Dotycz  one rozwoju regionalnego, rozbudowy infrastruk-

tury, troski o rodowisko naturalne, ale tak e wspierania rozwoju turystyki po-

przez promocj  regionu, budow  wspólnej infrastruktury, organizowanie trans-

granicznych imprez turystycznych oraz podejmowanie dzia a  zmierzaj cych 

do ochrony dziedzictwa kulturowego i walorów naturalnych20.

Podsumowanie

Inwestycje przyczyniaj ce si  do rozwoju turystyki lub produktów turys-

tycznych mog  by  finansowane z wielu róde , a w przypadku wsparcia ze 

strony Unii Europejskiej – ró nych programów operacyjnych. W ramach pro-

gramu Wspó pracy Transgranicznej Krajów Meklemburgia-Pomorze Przed-

nie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej INTRREG III A (2004–2006)  

i INTERREG IV A (2007–2013) zrealizowano w latach 2004–2012 wiele dzia-

a , które przyczyni y si  do promocji regionu Pomorza Zachodniego jako miej-

sca atrakcyjnego dla potrzeb turystyki i rekreacji, zw aszcza w aspekcie kontak-

tów transgraniczych21. W minionych latach szczególnie istotne by o rozwijanie 

przygranicznej oferty turystycznej (w tym po cze  komunikacyjnych i infra-

struktury) oraz strategii marketingowych zgodnie z zasadami ochrony rodowi-

ska i zrównowa onego rozwoju. Wspó praca euroregionalna zmieni a tak e rol

granic mi dzypa stwowych, które straci y funkcj  separuj c  pa stwa narodo-

we na rzecz integracji i wzajemnego poznania ludno ci na pograniczu polsko- 

-niemieckim22.

                                                          
19  M. Januszewski, Finansowanie inwestycji turystycznych w województwie dolno l skim,

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”, nr 591, „Ekonomiczne Problemy Us ug”,
nr 53, Potencja  turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczeci skiego, Szczecin 2010, s. 137–147.

20  I. Sikorska-Wolak, op.cit., s. 296. 
21  E. Rogowska, Finansowanie inwestycji ze rodków unijnych szans  na rozwój turystyki 

wodnej województwa zachodniopomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”,
nr 700, „Ekonomiczne Problemy Us ug”, nr 85, Popyt turystyczny. Fundusze europejskie, zagad-
nienia regionalne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2012,  
s. 83–96. 

22  I. Sikorska-Wolak, op.cit., s. 294. 
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W przysz o ci wa ne jest, aby w wi kszym stopniu ni  dotychczas two-

rzy  kooperacyjne sieci regionalne i kreowa  wspólne marki23. Wspó praca

przygraniczna u atwia utrzymywanie wzajemnych kontaktów i podejmowanie 

wspólnych inicjatyw s u cych rozwojowi ca ego regionu oraz tworzeniu pro-

duktów, z których b d  korzysta  zarówno polscy, jak i niemieccy tury ci24,

bowiem wybrane elementy infrastruktury turystycznej ( cie ki rowerowe, szlaki 

tematyczne) mog  by  wspólne dla obszarów przygranicznych s siaduj cych ze 

sob  pa stw25. Pozyskane rodki finansowe w formie dotacji unijnych przyczy-

ni y si  nie tylko do podniesienia atrakcyjno ci i dost pno ci obszarów przy-

granicznych, ale tak e aktywizacji w ich obr bie ruchu turystycznego26. Rozwój 

turystki jest tak e wa ny w aspekcie ekonomicznym i spo ecznym, poniewa

przyczynia si  do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego (tworzy oko o

4% PKB UE)27 szczególnie tych obszarów, które nara one s  na marginalizacj .
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THE EUROREGIONAL TOURISTIC PROJECTS

IN ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE REFINANCED IN FRAMES

OF INTERREG III A AND INTERREG IV A PROGRAMS

Summary

The barriers of realization of the investment and the creating of touristic products 

are the economic factors often, but particularly the lack of knowledge about possibility 

of their refinancing. The real utilization the centres of financial help depends from the 

incumbents’ activity. With regard therefore on meaning this question, the aim of the 

studies was the analysis of state of utilization of financial help from of the Euroregional 

touristic projects realized in frame “The European territorial cooperation” – ”cross-

border cooperation” between the federal states Mecklenburg-Vorpommern/Branden-
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WYKORZYSTANIE RODKÓW UNIJNYCH
W REALIZACJI KONCEPCJI MARKETINGU REGIONALNEGO  

I MARKETINGU REGIONU W SFERZE TURYSTYKI 

Streszczenie 

Rozwojowi turystyki w regionie s u  dzia ania podejmowane w ramach realizacji 

dwóch odr bnych, ale sprz onych koncepcji zarz dzania, to jest marketingu regional-

nego i marketingu regionu. Pierwsza dotyczy dóbr konsumpcyjnych, których cechy 

wynikaj  z charakteru kulturowego lub przyrodniczego obszaru, druga za  – produktów 

terytorialnych, czyli okre lonych kompozycji materialnych i niematerialnych elemen-

tów sk adaj cych si  na jednostk  przestrzenn . W celu tworzenia, promowania i udo-

st pniania obu typów produktu marketingowego regiony mog  ubiega  si  o dotacje  

z bud etu Unii Europejskiej. W okresie 2007–2013 s  one dost pne w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej, Programu Infrastruktura i rodowisko oraz regionalnych programów ope-

racyjnych. W cz ci empirycznej artyku u jako przyk ad wdra ania strategii rozwoju 

turystyki w oparciu o unijne rodki finansowe przedstawiono aktywno  marketingow

regionu wi tokrzyskiego.  

S owa kluczowe: produkt turystyczny regionu, produkt regionalny, marketing, finan-

sowanie dzia alno ci marketingowej, dotacje unijne 
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Wprowadzenie

Zarówno kszta towanie funkcji turystycznej regionu (jako jednej z wielu 

funkcji spo eczno-gospodarczych), jak i kszta towanie specjalizacji w dziedzi-

nie turystyki czy si  z aktywno ci  marketingow  dwojakiego rodzaju: marke-

tingiem regionu oraz marketingiem regionalnym. W pierwszym przypadku 

przedmiotem zainteresowania jest swoisty megaprodukt oraz tak zwane subpro-

dukty terytorialne oferowane przez organ zarz dzaj cy regionem (to jest w adze

samorz dowe), w drugim przypadku – unikatowe wyroby i us ugi (tak zwane 

produkty regionalne) oferowane przez pojedyncze osoby, przedsi biorstwa

i instytucje zwi zane z danym obszarem geograficznym.  

Celem niniejszego opracowania jest próba okre lenia mo liwo ci wyko-

rzystania rodków unijnych jako narz dzia stymulowania rozwoju turystyki 

w polskich regionach, a tak e przedstawienie – na tle rozwa a  teoretycznych 

po wi conych za o eniom marketingu regionalnego i marketingu regionu – 

przyk adu kreowania walorów turystycznych w ramach projektów wspó finan-

sowanych z bud etu UE. Analizie poddane zostan  dzia ania marketingowe 

w zakresie realizacji strategii rozwoju produktów turystycznych województwa 

wi tokrzyskiego, jak równie  inicjatywy wi tokrzyskich przedsi biorców

i instytucji zwi zane z produktami o charakterze regionalnym. 

Niepospolite cechy przyrodnicze, krajobrazowe, ekologiczne i kulturowe 

silnie predestynuj  region wi tokrzyski do rozwoju funkcji turystycznej i trak-

towania jej jako wiod cej dziedziny dzia alno ci gospodarczej, jednak e warto-

ci wska nika nat enia ruchu turystycznego z okresu 2006–20111 informuj

o bardzo niskim poziomie zainteresowania klientów-turystów produktem teryto-

rialnym regionu i plasuj  go w grupie pi ciu województw o najni szej atrakcyj-

no ci turystycznej. W toku badania sytuacji regionu wi tokrzyskiego – prowa-

dzonego na potrzeby formu owania strategii – jako barier  ograniczaj c  mo -

liwo ci wykorzystania istniej cego potencja u turystycznego tego województwa 

wskazano s abo  szeroko poj tej infrastruktury sk adaj cej si  na ofert  pro-

duktów turystycznych i jednocze nie okre laj cej ich dost pno  dla klientów.

                                                          
1  W chwili przygotowywania artyku u dost pne dane GUS dotycz ce sfery turystyki nie 

obejmowa y danych z roku 2012, dlatego te  przyj to, i  zjawiska turystyczne w regionach b d
analizowane w krótszym przedziale czasowym ani eli przedzia  wyznaczony obecn  perspekty-
w  finansow  polityki spójno ci UE.  
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Organ zrz dzaj cy regionem – ze wzgl du na ustawowe kompetencje 

przyznane w adzom samorz dowym szczebla wojewódzkiego – ma potencjalnie 

du y wp yw na kszta towanie czynnika, od którego zale y wykorzystanie walo-

rów turystycznych obszaru. Zasadne wi c wydaje si  przyj cie za o enia, zgod-

nie z którym ponadprzeci tna aktywno  zarz du województwa w zakresie roz-

budowy i modernizacji infrastruktury prowadzi do wzrostu atrakcyjno ci i kon-

kurencyjno ci produktu turystycznego oraz jednostki terytorialnej jako ca o ci.

Oczywi cie trzeba zaznaczy , e poziom tej aktywno ci (jak równie  jej zakres) 

zale y od wielko ci bud etu marketingowego województwa, a w szczególno ci

od ilo ci rodków przeznaczonych na infrastruktur  turystyczn . Jednym ze 

sposobów „powi kszenia” tego bud etu jest aplikowanie o dotacje unijne przy-

znawane regionom wymagaj cym wsparcia wspólnoty europejskiej.  

Z uwzgl dnieniem powy szego, celem rozwa a  prowadzonych w dalszej 

cz ci artyku u b dzie mi dzy innymi poszukiwanie odpowiedzi na pytania:  

1)  jakie przedsi wzi cia marketingowe na rzecz stymulowania rozwoju 

turystyki mog  by  finansowane z bud etu Unii Europejskiej?

2)  jakie dzia ania marketingowe zosta y uj te w regionalnych programach 

operacyjnych?  

3)  czy aktywno  w sferze pozyskiwania rodków unijnych wp ywa na 

pozycj  konkurencyjn  regionu na rynku produktów turystycznych?  

1. Istota koncepcji marketingu regionalnego i marketingu regionu  
 w obszarze turystyki  

Marketing regionu to koncepcja zarz dzania, zgodnie z któr  rozwój go-

spodarczy regionu zale y od stopnia zaspokojenia potrzeb jego klientów, to jest 

mieszka ców, inwestorów, turystów, rezydentów, pracowników, instytucji 

i tym podobne. Przedmiotem tej koncepcji jest specyficzny produkt – niemobil-

ny zestaw elementów ci le zwi zanych z pewnym obszarem geograficznym. 

Rozpatruje si  go w dwóch kategoriach: megaproduktu, czyli dobra z o onego,

oraz subproduktu, czyli pewnego zestawu zasobów regionu, który zaspokaja 

w sko zdefiniowan  potrzeb  odczuwan  przez ró ne grupy odbiorców2. Kom-

                                                          
2  A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kra-

ków 2007, s. 115–116. 
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ponentami produktu terytorialnego o kluczowym znaczeniu w budowaniu 

przewagi konkurencyjnej regionu na rynku produktów turystycznych s : walory 

rodowiska przyrodniczego, dziedzictwo kulturowe i tradycje, infrastruktura 

(baza noclegowa, gastronomiczna, sportowa i rekreacyjna), zasoby ludzkie  

(to jest mieszka cy i pracownicy instytucji wiadcz cych us ugi turystyczne), 

wydarzenia i imprezy masowe oraz wizerunek i jako ycia w regionie3.

Poza produktem, na zestaw narz dzi marketingowych, to znaczy instru-

mentów oddzia ywania na postawy i decyzje zakupowe klientów, sk adaj  si :

a) cena – wyra aj ca stosunek warto ci wymienianych pomi dzy regio-

nem udost pniaj cym swoje walory a turyst , który z nich korzysta; 

b) dystrybucja – czyli dost pno  zewn trzna i wewn trzna regionu okre-

lana przez po o enie wzgl dem ci gów komunikacyjnych, po o enie

geograficzne, system planowania przestrzennego w regionie, system 

dróg wewn trznych, powi zania sieciowe z innymi regionami oraz 

system instytucji obs uguj cych turystów wewn trz i na zewn trz re-

gionu;

c) promocja – czyli reklama, PR, bezpo rednie kontakty w adz z turysta-

mi i tym podobne.  

Uczestnikami rywalizacji konkurencyjnej regionów oprócz w adz samo-

rz dowych s  tak e mieszka cy oraz przedsi biorcy wyst puj cy w roli produ-

centów dóbr i us ug, których cechy wynikaj  ze specyfiki jednostki terytorial-

nej, na obszarze której s  one wytwarzane. W zwi zku z tym zrodzi a si  od-

r bna koncepcja marketingowego zarz dzania dotycz ca produktów i us ug

regionalnych. Pod tym poj ciem kryj  si : specyficzne artyku y ywno ciowe

(na przyk ad wina, sery, w dliny), odzie , artyku y wyposa enia wn trz (meble, 

porcelana), ozdoby i pami tki.

Aktywno  marketingowa oferentów produktów i us ug regionalnych sta-

nowi element procesu realizacji strategii rozwoju jednostki terytorialnej, w tym 

strategii rozwoju turystyki. Produkty regionalne s  no nikiem informacji o wa-

lorach regionu, s u  wi c jako narz dzie promocji regionu, za  producenci tych 

wyrobów pe ni  funkcj  kana ów dystrybucji produktów terytorialnych (to jest 

kultury, tradycji, wiedzy regionalnej) i swoistych czników pomi dzy klienta-

mi zewn trznymi a regionem.  

                                                          
3  P. Kotler, D.H. Heider, I. Rein, Marketing Place’s – Attracting Investment, Industry 

and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 19. 
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2. Mo liwo ci finansowania dzia a  marketingowych w sferze turystyki  
 za pomoc rodków unijnych

W dokumencie Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 stwo-

rzonym na potrzeby wdra ania polityki spójno ci Unii Europejskiej na obszarze 

Polski rozwój sektora us ug, w tym us ug turystycznych oraz tworzenie i uno-

wocze nianie infrastruktury energetycznej, infrastruktury ochrony rodowiska,

infrastruktury telekomunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej obejmuj cej

transport drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, ródl dowy, uj to jako cele 

strategiczne i podporz dkowano im programy oraz projekty finansowane z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spo ecznego4.

Je li chodzi o pierwszy spo ród wskazanych celów, w okresie 2007–2013 klu-

czowe znaczenie dla jego realizacji nale y przypisa  regionalnym programom 

operacyjnym, a tak e programom Innowacyjna Gospodarka, Kapita  Ludzki, 

Rozwój Polski Wschodniej. W ramach RPO przewidziano wsparcie finansowe 

projektów, których istot  jest: 

a) kszta towanie cech produktu turystycznego regionu decyduj cych o je-

go atrakcyjno ci dla odbiorców poprzez przywracanie zabytkom archi-

tektury i zabytkom techniki funkcji u ytkowej, odnawianie budynków 

sakralnych, dostosowanie bazy noclegowej i gastronomicznej do stan-

dardów europejskich, wspieranie rozwoju us ug zwi zanych z turysty-

k , wspieranie rozwoju dzia alno ci polegaj cej na wytwarzaniu pa-

mi tek, udoskonalanie infrastruktury turystycznej w parkach narodo-

wych i parkach Natura 2000, popraw  jako ci kszta cenia kadr zaan-

ga owanych w dzia alno  turystyczn  w regionie, zakup wyposa enia

oraz modernizacja bazy infrastrukturalnej s u b i organizacji ratowni-

czych, organizowanie imprez kulturalnych, budow  zbiorników wod-

nych, ochron  przyrody, ochron  obiektów i stanowisk archeologicz-

nych;  

b) kszta towanie subproduktów turystycznych poprzez tworzenie i wzbo-

gacanie infrastruktury umo liwiaj cej rozwój aktywnych form turyst-

ki, a zw aszcza budowanie i modernizowanie obiektów sportowych  

i kompleksów rekreacyjnych oraz infrastruktury z nimi powi zanej

                                                          
4 Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 wspieraj ce wzrost gospodarczy  

i zatrudnienie. Narodowa strategia spójno ci, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2006.
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(stacje narciarskie, akweny, parkingi, wypo yczalnie sprz tu); budo-

wanie i modernizowanie infrastruktury stymuluj cej rozwój turystyki 

uzdrowiskowej, kongresowej, targowej (tworzenie i rozbudowa obiek-

tów wystawienniczych); budow  szlaków turystycznych; 

c) promocja regionu jako megaproduktu oraz promocja poszczególnych 

subproduktów regionu dzi ki organizacji oraz uczestnictwu w presti-

owych imprezach wystawienniczych oraz targowych organizowanych 

w kraju i za granic , rozwijaniu internetowych zasobów wiedzy o re-

gionie, organizacji kampanii promocyjnych oraz akcji informacyjnych 

dotycz cych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, wdra aniu

systemu wizualizacji i oznakowania atrakcji turystycznych regionu;  

d) dystrybucja megaproduktu turystycznego oraz subproduktów turys-

tycznych regionu, czyli tworzenie, powi kszanie i unowocze nianie

infrastruktury publicznej poprawiaj cej dost pno  do obiektów  

i atrakcji turystycznych powstaj cych w ramach realizacji projektów 

wspó finansowanych ze rodków UE (na przyk ad budowa ci gów

komunikacyjnych i infrastruktura dla niepe nosprawnych), opracowy-

wanie i implementacja systemów informacji turystycznej, systemów 

rezerwacji noclegów, tworzenie centrów informacji turystycznej oraz 

nowoczesnej sieci internetowej s u cej przekazywaniu informacji 

o walorach turystycznych regionu;  

e) organizacja aktywno ci marketingowej i wdra anie strategii marketin-

gowej regionu (czyli wdra anie regionalnego systemu monitoringu 

rynku turystycznego, systemów wspomagaj cych zarz dzanie w tury-

styce); 

f) promocja specyficznych produktów wytwarzanych w regionie (wspie-

ranie dzia alno ci polegaj cej na wytwarzaniu lokalnych i regional-

nych pami tek).

Poza wskazanymi programami regionalnymi s  jeszcze trzy inne programy 

ukierunkowane na finansowanie dzia a  zwi zanych z kreowaniem megapro-

duktu i subproduktów turystycznych. W okresie 2007–2013 wszystkie polskie 

regiony zosta y obj te wsparciem finansowym na dzia ania w zakresie podwy -

szania kwalifikacji osób pracuj cych w bran y turystycznej i bran ach powi -

zanych – gastronomicznej, hotelarskiej – zgodnie z za o eniami programu Kapi-

ta  Ludzki, wsparciem na dzia ania innowacyjne w turystyce oraz inwestowanie 

w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (w my l za o e  Pro-
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gramu Innowacyjna Gospodarka), za  wybrane regiony, to znaczy wojewódz-

twa po o one na tak zwanej cianie wschodniej kraju, czyli warmi sko-mazur-

skie, lubelskie, podlaskie, wi tokrzyskie, podkarpackie, dodatkowo uzyska y

mo liwo  korzystania ze rodków unijnych przeznaczonych na pomoc w two-

rzeniu i modernizacji infrastruktury targowej, wystawienniczej, kongresowej 

i konferencyjnej o randze ponadregionalnej i mi dzynarodowej (Program Pol-

ska Wschodnia), badania marketingowe i promocj  walorów turystycznych. 

Tak e w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka udost pniono rodki na 

promocj  walorów turystycznych i promocj  wizerunku w sferze turystyki.  

ród em dotacji na rozwój infrastruktury agroturystycznej sta  si  Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, za  finansowanie tworzenia sieci podmiotów 

kooperuj cych w celu ukszta towania terytorialnego produktu turystycznego 

(tak zwanych klastrów turystycznych) oraz sieci skupiaj cych wytwórców pro-

duktów i us ug regionalnych umo liwi  Program Innowacyjna Gospodarka. 

Realizacji drugiego spo ród g ównych celów narodowej strategii spójno-

ci, to jest rozwojowi infrastruktury technicznej pos u y y: Program Infrastruk-

tura i rodowisko, Program Rozwój Polski Wschodniej oraz regionalne pro-

gramy operacyjne.  

3. Turystyka jako obszar wykorzystania rodków unijnych w ramach  
 regionalnych programów operacyjnych 

Jak wynika z dotychczasowych rozwa a , kluczowe znaczenie dla realiza-

cji koncepcji marketingu regionu i marketingu regionalnego w sferze turystyki 

maj  regionalne programy operacyjne. Na podstawie informacji zawartych w ta-

beli 1 mo na stwierdzi , i  w okresie 2007–2013 rodki przewidziane na te 

programy wykorzystywane s  przede wszystkim w celu tworzenia i moderniza-

cji infrastruktury turystycznej. Regiony podkarpacki, mazowiecki oraz wielko-

polski zaplanowa y sfinansowanie ze rodków unijnych ró norakich dzia a

marketingowych zwi zanych z turystyk , za  regiony lubuski, warmi sko-

-mazurski, lubelski i ódzki skoncentrowa y uwag  na finansowaniu inwestycji 

w infrastruktur  turystyczn .
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Tabela 1 

 Priorytety i dzia ania obj te wsparciem finansowym  

w ramach realizacji regionalnych programów operacyjnych 2007–2013 

Region Dzia ania

1 2 

Lubuski Dzia anie 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury 

turystycznej i kulturowej 

Dzia anie 5.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury tury-

stycznej i kulturowej 

Ma opolski Dzia anie 3.1. Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastruktur

uzdrowiskow

Dzia anie 3.1. Schemat C. Rozwój produktów i oferty turystycznej 

regionu

Dzia anie 3.1. Schemat D. Inwestycje w popraw  bazy noclegowej 

oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych 

Pomorski Dzia anie 6.1. Infrastruktura wzmacniaj ca potencja  turystyczny 

Dzia anie 6.2. Promocja i informacja turystyczna  

Dzia anie 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale tury-

stycznym 

Warmi sko-mazurski Poddzia anie 2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna 

Poddzia anie 2.1.2. Infrastruktura uzdrowiskowa 

Poddzia anie 2.1.3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

Poddzia anie 2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i oko otury-

styczna 

Dolno l ski Dzia anie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa 

Dzia anie 6.2. Turystyka aktywna 

Dzia anie 6.3. Turystyka biznesowa 

Dzia anie 6.4. Turystyka kulturowa 

Dzia anie 6.5. Dzia ania wspieraj ce infrastruktur  turystyczn

i kulturow

Kujawsko-pomorski Dzia anie 6.1. Rozwój us ug turystycznych w oparciu o zasoby 

przyrodnicze 

Dzia anie 6.2. Rozwój us ug turystycznych i uzdrowiskowych 

Lubelski Dzia anie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki 

Mazowiecki Dzia anie 6.2. Turystyka 

Opolski Poddzia anie 1.4.1. Wsparcie us ug turystycznych i rekreacyjno- 

-sportowych wiadczonych przez przedsi biorstwa

Poddzia anie 1.4.2. Us ugi turystyczne i rekreacyjno-sportowe 

wiadczone przez sektor publiczny 

Podkarpacki Priorytet 6. Turystyka i kultura 

Podlaski Dzia anie 3.1. Rozwój atrakcyjno ci turystycznej regionu 
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1 2 

l ski Poddzia anie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsi -

biorstwa

Poddzia anie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty 

publiczne

Poddzia anie 3.2.1. Infrastruktura oko oturystyczna / przedsi bior-

stwa 

Dzia anie 3.3. Systemy informacji turystycznej 

Dzia anie 3.4. Promocja turystyki 

wi tokrzyski Dzia anie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 

Dzia anie 5.3. Inwestycje w sfer  dziedzictwa kulturowego, turystyki 

i sportu 

Zachodniopomorski Poddzia anie 5.1.1. Infrastruktura turystyki 

Poddzia anie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym 

ódzki Dzia anie 3.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 

Wielkopolski Dzia anie 6.1. Turystyka 

ród o: Fundusze europejskie na wsparcie turystyki, Doradztwo Gospodarcze StarPlan, 

http://www.starplan.pl/index.php?link=turystyka (20.03.2013). 

W tym miejscu warto zaznaczy , e w ka dym z 16 województw turystyka 

znajduje si  na innym poziomie rozwoju i przypisuje si  jej inne znaczenie go-

spodarcze. Na podstawie warto ci wska nika funkcji turystycznej Baretje’a 

b d cego jedn  z miar zagospodarowania turystycznego regionu mo na podzie-

li  polskie regiony na trzy grupy:  

a) województwa wyspecjalizowane w dziedzinie turystyki;  

b) województwa, dla których turystyka jest jedn  z kluczowych funkcji 

gospodarczych; 

c) pozosta e województwa, dla których turystka jest tylko jedn  z wielu 

dziedzin aktywno ci gospodarczej. 

Do pierwszej grupy nale  zachodniopomorskie i pomorskie, do drugiej grupy – 

warmi sko-mazurskie, ma opolskie, lubuskie i dolno l skie, za  do trzeciej 

grupy – pozosta e polskie województwa, to jest wielkopolskie, ódzkie, kujaw-

sko-pomorskie, opolskie, mazowieckie, lubelskie, l skie, podkarpackie, podla-

skie, wi tokrzyskie5.

Z tabeli 2, w której zamieszczono wyniki rankingu potencjalnej i rzeczy-

wistej atrakcyjno ci regionów dla inwestycji w sferze us ug, wynika, e na ko-

niec 2008 roku regionami o ponadprzeci tnych walorach, czyli regionami,  

w których warto by o podejmowa  aktywno  gospodarcz  w sferze turystyki, 

                                                          
5  Wska nik policzony na podstawie danych z roku 2011.  
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by y województwa: dolno l skie, l skie, mazowieckie, pomorskie, zachodnio-

pomorskie, ma opolskie, wielkopolskie. Regionami, które rzeczywi cie spe nia-

y oczekiwania inwestorów co do efektywno ci zaanga owania kapita u rze-

czowego i finansowego w obszarze turystyki s  województwa: mazowieckie, 

dolno l skie, warmi sko-mazurskie, l skie, zachodniopomorskie, ma opolskie,

ódzkie i lubuskie. Niewykorzystane pozostawa y walory regionów: pomorskie-

go, l skiego i wielkopolskiego.

Tabela 2 

Wyniki rankingu atrakcyjno ci inwestycyjnej regionów dla sekcji H  

– turystyka w oparciu o dane GUS z ko ca 2008 roku 

Region

Klasa potencjalnej  

atrakcyjno ci

dla inwestycji  

turystycznych 

Klasa rzeczywistej  

atrakcyjno ci

dla inwestycji  

turystycznych 

Lubuski 3 4 

Ma opolski 5 4 

Pomorski 6 2 

Warmi sko-Mazurski 2 6 

Dolno l ski 6 6 

Kujawsko-Pomorski 3 2 

Lubelski 1 1 

Mazowiecki 6 6 

Opolski 2 3 

Podkarpacki 1 2 

Podlaski 3 2 

l ski 6 4 

wi tokrzyski 1 3 

Zachodniopomorski 5 4 

ódzki 3 4 

Wielkopolski 4 2 

Uwaga: Klasa 1 oznacza bardzo nisk  atrakcyjno , klasa 6 oznacza bardzo wysok  atrakcyjno .

ród o: H. Godlewska-Majkowska, Atrakcyjno  inwestycyjna polskich regionów 2010 – 
synteza, Badanie Statutowe Kolegium Nauk o Przedsi biorstwie, materia  nie-

publikowany, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa 2010. 

W przypadku warmi sko-mazurskiego, wi tokrzyskiego, lubuskiego, 

opolskiego, ódzkiego wyra nie wida , e pomimo niskiej potencjalnej atrak-

cyjno ci inwestycyjnej regionom tym udawa o si  pozyska  inwestorów i roz-

wija  dzia alno  turystyczn . Mo na przypuszcza , e do takiego stanu przy-
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czynia y si : realizacja okre lonej koncepcji zarz dzania regionem, która umo -

liwia lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i umiej tno ci, oraz aktyw-

no  regionu w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych w okresie 2004–

2006.

Ze wzgl du na brak porównywalnych danych dotycz cych wykorzystania 

funduszy unijnych w dziedzinie turystyki w okresie 2007–2013, aby oszacowa

aktywno  w adz samorz dowych w pozyskiwaniu funduszy z bud etu UE, 

warto skorzysta  z Banku Danych Lokalnych, w którym udost pniane s  dane 

o udziale rodków unijnych w dochodach bud etowych samorz du wojewódz-

twa. Warto ci tego wska nika wyliczonego dla czteroletniego okresu 2006–

2009 pozwalaj  stwierdzi , e niekwestionowanymi liderami by y regiony: 

pomorski oraz lubelski. Z kolei najwi cej rodków unijnych w przeliczeniu na 

jednego mieszka ca pozyska y: podkarpackie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, 

ma opolskie, wi tokrzyskie, warmi sko-mazurskie i opolskie.  

4. Realizacja koncepcji marketingu regionalnego i marketingu regionu  
 na przyk adzie sektora turystycznego w województwie wi tokrzyskim 

Do pomiaru potencjalnej atrakcyjno ci turystycznej (i zarazem oceny po-

zycji konkurencyjnej regionu wi tokrzyskiego na rynku terytorialnych produk-

tów turystycznych) mo na zastosowa  powszechnie znane wska niki zagospo-

darowania turystycznego, czyli wska niki: funkcji turystycznej regionu, rozwo-

ju i g sto ci bazy noclegowej, za  do okre lenia rzeczywistej atrakcyjno ci tu-

rystycznej regionu, czyli faktycznego popytu na produkty, wska niki intensyw-

no ci i g sto ci ruchu turystycznego oraz wska nik potencja u wykorzystania 

bazy noclegowej. Z badania warto ci wymienionych wska ników6 obliczonych 

dla lat 2006 i 2011, jak równie  wzgl dnych zmian ich warto ci w pi cioletnim 

okresie, wynikaj  nast puj ce spostrze enia:

a) turystyka z pewno ci  nie stanowi specjalno ci terytorialnej woje-

wództwa wi tokrzyskiego, jest tylko jedn  z istotnych funkcji gospo-

darczych, a poziom jej rozwoju przewy sza poziom rozwoju turystyki 

w województwach mazowieckim, opolskim, ódzkim, lubelskim, pod-

laskim, l skim;  

                                                          
6  Wyliczonych przez GUS. 
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b) wi tokrzyskie cechuje relatywnie niska atrakcyjno  rzeczywista, 

niewielka liczba miejsc noclegowych przypadaj cych na km2 prze-

strzeni, ma e nasycenie przestrzeni regionalnej obiektami noclegowy-

mi zbiorowego zakwaterowania, s aby rozwój bazy noclegowej, st d

wniosek, e s aba dost pno  infrastruktury turystycznej rzutuje na za-

interesowanie klientów-turystów tym regionem; 

c) okresie 2006–2011 nast pi  wzrost liczby obiektów noclegowych  

o prawie 50% (najlepszy wynik w grupie 16 województw), liczba ho-

teli wzros a o prawie 92%, a liczba ca orocznych miejsc noclegowych 

o prawie 70%, co wskazuje na podejmowanie dzia a  w zakresie sty-

mulowania rozwoju turystyki w regionie.  

Wyniki analizy SWOT przeprowadzonej w ramach procedury formu owa-

nia strategii rozwoju turystyki w województwie wi tokrzyskim potwierdzaj ,

i  g ównym czynnikiem ograniczaj cym mo liwo  wykorzystania potencja u

turystycznego regionu jest s aba infrastruktura techniczna. Powstaje zatem py-

tanie, czy w adze samorz dowe podejmuj  dzia ania w celu wyeliminowania 

lub ograniczenia negatywnego wp ywu infrastruktury na rozwój turystyki  

w regionie. 

Aby udzieli  odpowiedzi na to pytanie, konieczna jest wnikliwa analiza 

dokumentów strategicznych oraz programów operacyjnych okre laj cych ró-

d a finansowania aktywno ci marketingowej. 

Zgodnie z tre ci Strategii rozwoju turystyki w województwie wi tokrzy-
skim na lata 2006–2014 zarz d regionu zaplanowa  przygotowanie komplekso-

wej oferty pod has em „ wi tokrzyskie – miejsce mocy” (megaprodukt tury-

styczny), obejmuj cej subprodukty:  

a) skierowane przede wszystkim do w asnych mieszka ców (wewn trzny 

rynek produktów turystycznych): turystyka wypoczynkowa, turystyka 

edukacyjna; 

b) skierowane do mieszka ców innych regionów (rynek zewn trzny pro-

duktów turystycznych): turystyka uzdrowiskowa, turystyka biznesowa 

(tabela 3).

Zarz d regionu zobowi za  si  do podj cia dzia a  maj cych na celu 

kszta towanie walorów turystycznych przestrzeni, rozwój zasobów ludzkich, 

kszta towanie wizerunku i promocj  regionu oraz tworzenie infrastruktury in-

stytucjonalnej wspomagaj cej realizacj  strategicznych zamierze  w obszarze 

turystyki.  
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Tabela 3 

Zestaw subproduktów turystycznych regionu wi tokrzyskiego 

Wiod ce subprodukty – „ wi tokrzyska Zielona Szko a” (szlaki literacki, zabytków 

techniki, geologiczny, archeologiczny, walk narodowo-

wyzwole czych) 

– „Klucz do zdrowia” 

– „W krainie MOCnych wra e ” (trasa narciarska, akweny, 

sporty lotnicze, wycieczki piesze i rowerowe) 

– „Per y Ziemi wi tokrzyskiej” (szlaki oraz imprezy) 

– „Swojskie klimaty” (gospodarstwa noclegowe, gospodar-

stwa wyspecjalizowane: rzemie lnicze, skanseny, hodowla-

ne, wytwarzaj ce produkty ekologiczne, tradycyjne)  

Uzupe niaj ce subprodukty – „Kraina bez barier” (infrastruktura i pakiety us ug dla nie-

pe nosprawnych) 

– „Delegacja wbrew regu om” (turystyka biznesowa) 

– „W poszukiwaniu ukojenia” (miejsca kultu religijnego) 

– „Przystanek wi tokrzyskie” (punkty obs ugi ruchu tranzy-

towego)

– „Podró e z pasj ” ( ladami dinozaurów, archeologiczne 

skarby, dwutorowe klimaty dla mi o ników kolei, wi to-

krzyskie rajdy samochodowe) 

– „Wakacje bez rezerwacji” (campingi i caravaning) 

– „Weekend w wi tokrzyskim” 

ród o: I. Majewska, M. Ragus, T. Telniuk, K. Czerniawska, Strategia rozwoju turystyki 
w województwie wi tokrzyskim (2006–2014), Polska Agencja Rozwoju Tury-

styki, Warszawa, listopad 2005. 

W strategii analizowanego regionu szczególny akcent po o ono na budo-

wanie infrastruktury gastronomicznej, noclegowej, obiektów rekreacyjnych 

i sportowych, punktów widokowych, wyodr bnianie szlaków turystycznych, 

zagospodarowanie rzek i innych zbiorników wodnych, tworzenie organizacji 

zajmuj cych si  obs ug  ruchu tranzytowego, wspieraniem rozwoju gospo-

darstw agroturystycznych i podmiotów oferuj cych pami tki i produkty regio-

nalne, tworzeniem platformy wspó pracy pomi dzy w adzami regionu a instytu-

cjami pozarz dowymi i organizacjami wspieraj cymi rozwój turystyki. 

Jako ród a finansowania powy szych dzia a  zosta y wskazane w strate-

gii mi dzy innymi Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program 

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalny Program Operacyjny 

Województwa wi tokrzyskiego. 
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Podsumowanie

Fundusze europejskie przyznane polskim regionom w perspektywie finan-

sowej 2007–2013 stwarzaj  szerokie mo liwo ci stymulowania rozwoju tury-

styki poprzez dzia ania marketingowe w adz samorz dowych, przedsi biorstw

i instytucji ukierunkowane na kszta towanie turystycznych produktów teryto-

rialnych i turystycznych produktów regionalnych.  

Stopie  i zakres aktywno ci finansowanej ze rodków unijnych wyznacza-

j  przede wszystkim dwa czynniki: rola turystyki w gospodarce regionu oraz 

atrakcyjno  regionu dla inwestycji w dziedzinie turystyki. 

Z zestawienia danych o priorytetach i dzia aniach zaplanowanych przez 

w adze 16 polskich województw w ramach regionalnych programów operacyj-

nych wynika, i  w wi kszo ci przypadków rodki unijne maj  s u y  tworzeniu, 

rozbudowie i modernizacji infrastruktury turystycznej (czyli bazy noclegowej, 

gastronomicznej oraz systemu przekazywania informacji). Nie dostrzega si  te

znaczenia produktów regionalnych w rozwoju funkcji i specjalizacji turystycz-

nej gospodarki. 

Aktywno  regionu w zakresie pozyskiwania rodków unijnych pozwala 

na wykorzystanie potencja u zasobów i umiej tno ci regionu i tym samym 

przyczynia si  do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku produktów 

turystycznych.  
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THE USE OF EU FUNDS IN THE IMPLEMENTATION

OF REGIONAL MARKETING CONCEPT AND MARKETING

OF THE REGION IN THE DOMAIN OF TOURISM 

Summary

An influence on development of tourism in the region have acitivities, that are the 

part of two separated but linked concepts of management, such as regional marketing 

and marketing of the region. The first concerns the consumer goods, whose characteris-

tics derive from the nature of the cultural or natural geographic area, and the other con-

cept relates to the territorial products, which are a specific combination of the tangible 

and intangible elements of the spatial unit. In order to create, promote, and facilitate 

both types of marketing product, regions can apply for grants from the European Union 

budget. In the period 2007–2013 are available under the Rural Development Program-

me, the Innovative Economy Operational Programme, the Human Capital Operational 

Programme, the Eastern Poland Development Operational Programme, the Infrastructu-

re and Environment Operational Programme and the Regional Operational Program-

mes. In the empirical part of the paper is presented marketing activity of wi tokrzyskie 

Region as an example of the implementation of tourism development strategy on the 

basis of EU funds.  

Keywords: tourist product, regional products, marketing, finance marketing activities, 

EU grants
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FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA ROZWOJU TURYSTYKI 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2007–2013 

Streszczenie 

Wed ug za o e  polityki strukturalnej Unii Europejskiej na lata 2007–2013, jedn

z dziedzin, która ma pierwszorz dne znaczenie dla rozwoju wielu europejskich regio-

nów, jest turystyka. Ca kowita szacowana kwota wsparcia dla województwa mazo-

wieckiego na rozwój turystyki, kultury i rewitalizacj  z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 to ponad 179,1 miliona euro,  

z czego na 31 marca 2013 roku pozyskana kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 

wynosi 163,47 miliona euro. Ponadto, na terenie województwa realizowane s  projekty 

o wymiarze ponadregionalnym w ramach pozosta ych krajowych projektów operacyj-

nych (Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Program Operacyjny Innowa-

cyjna Gospodarka), a tak e przedsi wzi cia z zakresu doskonalenia zawodowego kadry 

na potrzeby turystyki w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki. Jednak e,

pomimo i  na 31 marca 2013 roku województwo mazowieckie pozyska o najwi cej ze 

wszystkich województw unijnych rodków pomocowych, to znaczny zakres funduszy 

przeznaczonych na kategorie zwi zane z turystyk  w dalszym ci gu nie zosta  wyko-

rzystany.

Celem artyku u jest analiza rodków przeznaczonych na dofinansowanie turystyki 

oraz przedstawienie liczby projektów ju  zrealizowanych b d  b d cych jeszcze w sta-

nie realizacji, a finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w woje-
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wództwie mazowieckim w latach 2007–2013 dost pnych w ramach Regionalnego Pro-

gramu Rozwoju Województwa Mazowieckiego i pozosta ych programów operacyjnych. 

S owa kluczowe: turystyka, Unia Europejska, polityka regionalna, województwo  

mazowieckie, dofinansowanie 

Wprowadzenie

Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, postawi o

przed naszym krajem nie tylko szereg wymaga , którym musi sprosta , ale 

równie  otworzy o drog  do mo liwo ci korzystania ze wsparcia finansowego, 

którego umiej tne zagospodarowanie mo e w znacz cy sposób przyczyni  si

do poprawy warunków ekonomicznych i spo ecznych, co powinno si  przek a-

da  na polepszenie standardów ycia polskiego spo ecze stwa. W latach 2007–

2013 na wsparcie turystyki polski rz d i samorz dy przeznacz  w sumie oko o

1,3 miliarda euro, z czego oko o 979 milionów euro b dzie pochodzi o z bud e-

tu Unii Europejskiej. Stwarza to mo liwo  realizacji wielu ciekawych inicja-

tyw i przedsi wzi , których wdro enie poprawi atrakcyjno  regionów  

i wzmocni ich konkurencyjno .

Dostrze enie mo liwo ci wykorzystania rodków finansowych Unii Euro-

pejskiej na rozwój turystyki w województwie mazowieckim by o g ówn  przy-

czyn  podj cia tematu pracy. Obszar województwa stanowi miejsce docelowe 

i g ówny krajowy o rodek turystyki zagranicznej. Ponadto znajduje si  na tym 

terenie wiele miejsc i obiektów o du ym znaczeniu kulturowym i rodowisko-

wym. Jednak dalszy rozwój turystyki wymaga rozbudowy i modernizacji infra-

struktury oraz bazy turystycznej, a tak e odpowiedniej promocji walorów turys-

tycznych.  

Celem pracy jest analiza mo liwo ci dofinansowania turystyki, zgodno ci

projektów z celami Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego 

oraz przedstawienie liczby projektów ju  zrealizowanych b d  b d cych jesz-

cze w stanie realizacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w woje-

wództwie mazowieckim w latach 2007–2013 dost pnych w ramach Regional-

nego Programu Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz pozosta ych pro-

gramów operacyjnych.  
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1. Mo liwo ci uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej  
 na rozwój turystyki 

Unia Europejska (UE) jest nowym typem zwi zku mi dzy pa stwami  

i obecnie tworzy j  28 krajów cz onkowskich o cznej liczbie 508 milionów 

obywateli, którzy zamieszkuj  273 regiony1. Przy tak du ej liczbie cz onków

i rozpi to ci terytorialnej istnienie ogromnego zró nicowania spo eczno-gospo-

darczego nie jest faktem zaskakuj cym. Niestety, nie wp ywa to korzystnie na 

gospodark  ca ej UE, gdy  produkt krajowy brutto na jednego mieszka ca w co 

czwartym regionie wynosi mniej ni  75% redniego poziomu Unii2. Dlatego te

w ramach polityki strukturalnej UE prowadzi polityk  regionaln , zwan  te

polityk  rozwoju regionalnego, która ma na celu zmniejszenie zró nicowa  we 

wspólnocie3. Opiera si  ona na d ugofalowych dzia aniach w adz publicznych, 

zorientowanych na stymulowanie rozwoju spo ecznego i gospodarczego w re-

gionach o ni szym stopniu rozwoju cywilizacyjnego w stosunku do redniego

poziomu rozwoju ca ej Unii Europejskiej. Celem tych dzia a  jest zmniejszenie 

skali zró nicowania w rozwoju poprzez wzmocnienie si y i atrakcyjno ci os a-

bionych obszarów4. Europejska polityka regionalna pomaga w finansowaniu 

konkretnych projektów na rzecz regionów, miast i ich mieszka ców za pomoc

znacznej cz ci rodków przeznaczonych na instrumenty finansowe polityki 

strukturalnej. W ramach perspektyw finansowych na lata 2007–2013 ca kowity 

bud et Unii Europejskiej wynosi 862 363 miliardy euro, z czego 347 410 mi-

liardów euro (35,7%) przypada na realizacj  polityki strukturalnej, a prawie 

82% tych nak adów jest przeznaczanych na dzia ania polityki regionalnej5.

Polska, jako cz onek UE, jest krajem, który zosta  obj ty w ca o ci pomoc

regionaln , gdy  PKB na jednego mieszka ca w adnym z jej regionów6 nie 

                                                          
1  W. Brzezi ski, A. Górczy ski, Encyklopedia Unii Europejskiej, XXL Grupa Medialna 

– Wydawnictwo Lingwa, Warszawa 2003. 
2  J. adysz, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008. 
3  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_pl.cfm (24.03.2013). 
4  T.G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wp yw na rozwój gospodarczy. 

Przyk ad Grecji, W och, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 
2000.

5  http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_pl.cfm (25.03.2013). 
6  W celu jednolitego podzia u pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej na regiony zosta

wprowadzony system NUTS – Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycz-
nych. Wielko  populacji, wed ug rozporz dzenia w sprawie klasyfikacji NUTS, stanowi 
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przekroczy  75% redniego poziomu Unii Europejskiej. Nawet województwo 

mazowieckie, które ma najwy szy PKB na mieszka ca w ca ym kraju, nie prze-

kroczy o owego pu apu. W efekcie negocjacji w okresie programowania 2007–

2013 na rozwój gospodarczy pa stwa i wzrost spo eczno-kulturalnego poziomu 

przypada nam najwi ksza pula dotacji finansowej spo ród wszystkich krajów 

cz onkowskich. Jest to kwota 67,3 miliarda euro7. Pieni dze te maj  by  prze-

znaczone na realizacj  dwóch celów polityki strukturalnej – Konwergencji  

i Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej8. Uwa a si , e tak du a pomoc finan-

sowa przy odpowiednim wykorzystaniu mo e w pewnym stopniu podnie

poziom ycia w Polsce.  

Wed ug za o e  polityki strukturalnej na lata 2007–2013, jedn  z dziedzin, 

która ma pierwszorz dne znaczenie dla rozwoju wielu europejskich regionów, 

jest turystyka. Uwa a si , e infrastruktura stworzona dla celów turystyki przy-

czynia si  do rozwoju lokalnego oraz powstawania i utrzymania miejsc pracy 

nawet na obszarach prze ywaj cych upadek dzia alno ci przemys owej lub 

rolniczej b d  przechodz cych proces rewitalizacji miast. Turystyka stanowi 

zatem wa ne narz dzie integracji s abiej rozwini tych regionów lub zapewnie-

nia im równego dost pu do korzy ci, jakie daje wzrost gospodarczy. W rezulta-

cie, wsparcie bezpo rednie dla sektora turystyki w ramach polityki strukturalnej 

na lata 2007–2013 dla ca ej Unii Europejskiej wynosi 6 miliardów euro, co 

stanowi 1,8% bud etu9.

                                                          
kryterium podzia u na poziomy NUTS. Poziom NUTS 1 to regiony od 3 do 7 milionów miesz-
ka ców – w przypadku Polski jest to grupa województw tworz ca region, jest ich sze . Poziom 
NUTS 2 to region o wielko ci od 800 tysi cy do 3 milionów mieszka ców – w przypadku Polski 
s  to województwa, tak zwane makroregiony, jest ich 16. Poziom NUTS 3 to regiony o wielko ci
od 150 do 800 tysi cy mieszka ców – w przypadku Polski jest to zgrupowanie kilku powiatów, 
s  to tak zwane podregiony, jest ich 45. ród o: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ 
portal/nuts_nomenclature/introduction (30.03.2013). 

7 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspieraj ce wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójno ci, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2007, s. 123. 

8  Do skonkretyzowania zakresu dzia a  polityki strukturalnej okre lono jej cel generalny 
(zachowanie spójno ci ekonomicznej i spo ecznej pa stw i regionów Unii Europejskiej) oraz 
wyznaczono trzy cele szczegó owe (Konwergencja, Konkurencyjno  regionalna i zatrudnienie, 
Europejska wspó praca terytorialna), w ramach których podejmuje si  przedsi wzi cia maj ce
doprowadzi  do realizacji celu g ównego. ród o: Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 roku ustanawiaj ce przepisy ogólne dotycz ce Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spój-
no ci i uchylaj ce rozporz dzenie nr 1260/1999, Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej nr L 210 
z 31 lipca 2006 roku. 

9  http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/statistics/2007_tourism.pdf (25.03.2013). 



Fundusze strukturalne dla rozwoju turystyki… 61

G ównym celem wsparcia w ramach polityki strukturalnej w obr bie tury-

styki jest mi dzy innymi doskonalenie oferty turystycznej poszczególnych re-

gionów UE, wzrost profesjonalizmu zatrudnienia w sektorze turystycznym, 

wspieranie kooperacji przedsi biorstw oraz opracowanie i wdro enie strategii 

rozwoju ze szczególnym uwzgl dnieniem „endogenicznych potencja ów” po-

szczególnych regionów10.

W Polsce wysoko rodków przeznaczonych na rozwój turystyki wynosi 

979 milionów euro (1,5% rodków unijnych przyznanych Polsce)11 i jest to 

najwy sza kwota w ród dotacji przeznaczanych przez pa stwa cz onkowskie na 

wsparcie tej dziedziny. Szczegó owy podzia rodków dla sektora turystyki 

w Polsce prezentuje tabela 1. 

Tabela 1 

Podzia rodków finansowych UE przeznaczonych na rozwój turystyki w Polsce 

Obszary turystyki obj te wsparciem finansowym UE 

Promowanie

walorów

przyrodniczych 

Ochrona i rozwój 

dziedzictwa

naturalnego

Poprawa us ug

turystycznych 

Ca kowita

kwota wsparcia

na rozwój

turystyki  

w Polsce 

Wsparcie

finansowe

72 694 634 euro 

(7,4 %) 
98 646 828 euro 

(10,1 %) 
807 765 562 euro 

(82,5 %) 
979 107 024 euro

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Cohesion Policy 2007–2013: Tourism, Euro-

pean Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/statistics/2007_ 

tourism.pdf (24.03.2013). 

Przyjmuje si , e fundusze strukturalne i Fundusz Spójno ci12 mog  za-

pewni  istotne wsparcie umo liwiaj ce popraw  konkurencyjno ci i jako ci

                                                          
10 Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007, s. 179. 
11  http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/statistics/2007_tourism.pdf (24.03.2013). 
12 Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej na lata 2007–2013 realizowane s  po-

przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Spo eczny (EFS) 
oraz Fundusz Spójno ci (FS). Jednak e, ostatni z funduszy jest jedynie wsparciem czasowym dla 
cz onków Unii, których PKB na jednego mieszka ca nie przekracza 90% redniej unijnej. EFRR, 
EFS i FS okre la si  jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej Unii Europejskiej. ród o:
J.W. Tkaczy ski, R. Willa, M. wistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia a-
nia – rodki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2008, s. 33.
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turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Ponadto, zgodno  turystyki 

z zasadami zrównowa onego rozwoju pozwala równie  chroni  i piel gnowa

europejskie dziedzictwo kulturowe i naturalne. Dlatego te  prowadzona przez 

UE polityka strukturalna na lata 2007–2013 ukazuje znacz ce zainteresowanie 

sektorem turystycznym, którego rozwój w ramach przyj tej polityki popiera 

oraz zmierza do pe nej jego mobilizacji na rzecz rozwoju regionalnego i two-

rzenia miejsc pracy, gdy  zdaniem UE turystyka jest cz sto jedynym skutecz-

nym katalizatorem rozwoju zacofanego regionu13.

2.  Implementacja pomocy strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013  

W celu uruchomienia sprawnego procesu przekazywania rodków pomo-

cowych na konto krajów zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia finansowe-

go w latach 2007–2013 Rada Unii Europejskiej 6 pa dziernika 2006 roku przy-

j a i 21 pa dziernika 2006 roku opublikowa a w Dzienniku Urz dowym Unii 

dokument Strategiczne wytyczne Wspólnoty (SWW), który stanowi wytyczne 

opracowania programów operacyjnych (PO), dzi ki którym mo liwa jest im-

plementacja rodków z funduszy unijnych w pa stwie cz onkowskim, tudzie

w jego regionie14. Strategiczne wytyczne Wspólnoty stanowi  dokument strate-

giczny, który wyznacza kierunki realizacji polityki spójno ci UE w latach 

2007–2013 i ma charakter indykatywny, co oznacza, i  pa stwo cz onkowskie

ma elastyczno  w wyborze priorytetów do realizacji, przez co mo e wybra

takie, które odpowiadaj  specyfice i potrzebom ca ego kraju oraz jego regio-

nów15.

Ka dy kraj cz onkowski UE, na podstawie SWW i przy uwzgl dnieniu ob-

szarów wsparcia funduszy, tworzy na w asne potrzeby dokument okre laj cy 

priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdra ania instrumentów finan-

sowych. W Polsce dokument ten na lata 2007–2013 oficjalnie nosi nazw Na-
rodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), ale funkcjonuje te  jako Naro-

                                                          
13  http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/tourism/index_pl.cfm (25.03.2013). 
14  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dokumenty/wytyczneunijne/Strony/glowna. 

aspx (5.04.2013). 
15  Decyzja Rady z dnia 6 pa dziernika 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych 

Wspólnoty dla spójno ci (2006/702/WE), Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej nr L 291/11  
z 21 pa dziernika 2006 roku.
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dowa Strategia Spójno ci (NSS) i jest dostosowany do potrzeb kraju oraz przy-

czynia si  do realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 (SRK)16.

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 zosta a przyj ta 29 listopada 2006 

roku przez Rad  Ministrów w celu wydobycia Polski z grupy najubo szych 

cz onków Unii Europejskiej. Ustalono, i  powy sze zamierzanie mo e zosta

osi gni te poprzez ustanowienie nowoczesnej polityki rozwoju, która b dzie

dyktowa a rozwój spo eczno-gospodarczy oparty na realizacji odnowionej Stra-

tegii lizbo skiej oraz b dzie stanowi a ramy dla racjonalnego wykorzystania 

unijnych rodków pomocowych. SRK jest nadrz dnym dokumentem strategicz-

nym, w którym opisane zosta y cele, priorytety oraz warunki zapewniaj ce roz-

wój tej e polityki w Polsce w latach 2007–201517.

Narodowa Strategia Spójno ci zosta a przygotowana w Polsce na podsta-

wie wy ej opisanych SWW na lata 2007–2013 oraz SRK 2007–2015 i jest 

zgodna z wymogami art. 27 Rozporz dzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 

2006 roku ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego i Funduszu 

Spójno ci i uchylaj cego rozporz dzenie nr 1260/1999. Dokument przedstawia 

analiz  sytuacji spo eczno-gospodarczej w Polsce oraz w jej regionach, okre la

równie  wyzwania, jakie kraj musi zrealizowa  w ramach polityki spójno ci

przez najbli sze lata, i wyznacza cele zmierzaj ce do ich realizacji. Ponadto, 

jest najwa niejszym polskim dokumentem strategicznym dotycz cym dotacji 

unijnych, gdy  okre la priorytety i obszary wykorzystania rodków pomoco-

wych z Unii, jak równie  przedstawia system ich wdra ania w ramach bud etu

Unii wyznaczonego na lata 2007–201318. Realizacja celów NSS na lata 2007–

2013 odbywa si  za spraw  dzia a  o charakterze prawnym, fiskalnym 

i instytucjonalnym oraz za pomoc  wyznaczonych sze ciu krajowych progra-

mów operacyjnych (PO) i 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO)19.

                                                          
16  A. Szyma ska, Fundusze unijne i europejskie 2007–2013 dla samorz du terytorialne-

go, Placet, Warszawa 2008. 
17 Strategia Rozwoju Kraju 2007–1015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2006, s. 6–7. 
18 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013…, s. 4. 
19  Instrumenty realizacji celów NSRO: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

(PO Ii ), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapita
Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), Program Opera-
cyjny Pomoc Techniczna (PO PT), Programy Operacyjne Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej 
(PO EWT), 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO). ród o: ibidem, s. 95. 
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W latach 2007–2013 rodki na rozwój turystyki w Polsce b d  przede 

wszystkim dost pne w ramach RPO, które s  zarz dzane na poziomie 16 regio-

nów oraz PO zarz dzanych na poziomie kraju: Innowacyjna Gospodarka, Roz-

wój Polski Wschodniej, Kapita  Ludzki20.

Jak ju  zosta o wspomniane, w obecnym okresie bud etowania ka de

z województw w Polsce kwalifikuje si  do uzyskania dofinansowania z instru-

mentów polityki strukturalnej. Oznacza to, e województwo mazowieckie cha-

rakteryzuj ce si  najwi kszymi w kraju wewn trznymi dysproporcjami rozwoju 

spo eczno-gospodarczego ma równie  mo liwo  korzystania z pomocy finan-

sowej p yn cej z UE21. W latach 2007–2013 potencjalni beneficjenci mog  uzy-

ska rodki unijne na finansowanie inwestycji w ramach NSRO mi dzy innymi 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–

2013 (RPO WM) oraz PO Kapita  Ludzki 2007–201322. Ca kowita szacowana 

kwota wsparcia dla województwa mazowieckiego to ponad 2,6 miliarda euro, 

z czego na realizacj  RPO WM przypada oko o 1,8 miliarda euro oraz oko o

771 milionów euro w ramach regionalnego komponentu PO Kapita  Ludzki. 

Ponadto, na terenie województwa realizowane b d  projekty w wymiarze po-

nadregionalnym w ramach pozosta ych krajowych projektów operacyjnych, na 

przyk ad PO Infrastruktura i rodowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka23.

Podstawowym ród em finansowania realizacji dzia a  w zakresie rozwoju 

turystyki w województwie mazowieckim jest RPO WM 2007–2013, dlatego te

zostanie on poddany g bszej analizie24.

                                                          
20  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Turystyka.pdf 

(30.03.2013).
21 Analiza zró nicowa  rozwoju spo eczno-gospodarczego istniej cych i postulowanych 

podregionów województwa mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego  
w Warszawie, Warszawa 2012, s. 4. 

22 Ibidem, s. 80. 
23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Projekt,

Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2007, s. 131.
24 Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007–2013. Cz. II: 

Koncepcja Rozwoju turystyki oraz jej wdra anie, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, War-
szawa 2007, s. 117–142. 
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3. Uwarunkowania dla dofinansowania turystyki w województwie mazo-
 wieckim z RPO WM 2007–2013 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM) 

informuje, e turystyka zajmuje szczególn  pozycj  we wspó czesnej gospodar-

ce województwa mazowieckiego, gdy  wp ywa znacz co na post p spo eczno-

-gospodarczy i dochody województwa. Województwo mazowieckie, a w szcze-

gólno ci Warszawa, jest miejscem docelowym i g ównym krajowym o rodkiem 

turystyki zagranicznej. Ponadto, województwo ma liczne walory przyrodnicze 

i antropogeniczne oraz jest miejscem sprzyjaj cym rozwojowi turystyki kwali-

fikowanej i rekreacji, a tak e agroturystyki25.

Dalszy rozwój turystyki na tym terenie wymaga jednak rozwi zania jej 

najwi kszych problemów, do których poza znacznym zró nicowaniem poziomu 

rozwoju regionu, nale : brak odpowiedniego zagospodarowania turystycznego 

i wyposa enia w infrastruktur  turystyczn  (parkingi, ma a gastronomia, punkty 

us ugowe, cie ki rowerowe, oznakowanie szlaków), niewystarczaj ca liczba 

obiektów noclegowych oraz niska jako wiadczonych us ug, niedostatek in-

formacji i promocji turystycznej walorów regionu na rynku krajowym i mi dzy-

narodowym (szczególnie poza Warszaw ), s aba dost pno  komunikacyjna 

miejsc wartych odwiedzenia26.

rodki finansowe dost pne w ramach RPO WM 2007–2013 stwarzaj

mo liwo  poprawy i rozwi zania g ównych problemów województwa mazo-

wieckiego w zakresie turystyki. Dost pne s  one g ównie w zakresie Priorytetu VI. 

Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki 

w kwocie 150,2 miliona euro w nast puj cych kategoriach interwencji: 

– 24. cie ki rowerowe (kwota: 10,63 miliona euro), 

– 55. Promowanie walorów przyrodniczych (kwota: 10,84 miliona euro), 

– 56. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego (kwota:  

45,69 miliona euro), 

– 57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia us ug turystycznych (kwota: 

10,2 miliona euro), 

                                                          
25 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Samo-

rz d Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006, s. 89–91. 
26 Ibidem.
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– 58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego (kwota: 36,67 mi-

liona euro), 

– 59. Rozwój infrastruktury kulturalnej (kwota: 24,44 miliona euro), 

– 60. Inne wsparcie dla poprawy us ug kulturalnych (kwota: 11,73 milio-

na euro)27.

Ponadto, w ramach Priorytetu V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju re-

gionu mo liwe b dzie pozyskanie rodków na Dzia anie 61. Odnowa obszarów 

zdegradowanych i zagro onych marginalizacj  (kwota: 28,9 miliona euro), któ-

re pozwala na rewitalizacj  b d  przekszta cenie i wykorzystanie obszarów 

problemowych mi dzy innymi do celów turystycznych28.

4. Stopie  wykorzystania unijnych rodków finansowych z RPO WM 
 2007–2013 na rozwój turystyki w województwie mazowieckim  

Wed ug Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07–13 od po-

cz tku uruchomienia programów do 31 marca 2013 roku z o ono 258,4 tysi ca

wniosków i podpisano z beneficjentami 83 005 umów o dofinansowanie na 

kwot  348,3 miliarda z otych wydatków kwalifikowanych, w tym dofinanso-

wanie w cz ci UE to 240,5 miliarda z otych (85,3% alokacji)29. Natomiast 

wysoko  pozyskanego dofinansowania w ramach RPO WM 2007–2013 wyno-

si ponad 6,5 miliarda z otych (84,1% wykorzystania alokacji) i na 31 marca 

2013 roku jest to najwi ksza pula rodków unijnych pozyskanych w ród woje-

wództw30.

Na turystyk  w Polsce wykorzystanych zosta o ponad 2,9 miliarda z otych, 

co stanowi oko o 5% wszystkich dost pnych rodków unijnych31. W wojewódz-

twie mazowieckim czna suma dofinansowania na turystyk , kultur  i rewitali-

zacj  pozyskana w ramach RPO WM i pozosta ych PO (bez PO KL) wynios a

                                                          
27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego…, s. 115–119  

i 131–135. 
28 Ibidem, s. 110–114 i 131–135.  
29  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/

KSInfo31032013.pdf (31.03.2013). 
30 Wykorzystanie rodków UE w ramach NSRO 2007–2013. Informacja miesi czna za ma-

rzec 2013 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, kwiecie  2013, s. 3. 
31 Ibidem, s. 4. 
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1,1 miliarda z otych. Szczegó owy podzia rodków zosta  zaprezentowany 

w tabeli 2. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI dotyczy y g ównie

renowacji zabytków, rozbudowy centrów kultury i rekreacji oraz wsparcia dla 

obiektów noclegowych, a tak e rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyj-

nej. rodki dost pne w ramach Priorytetu V Kategorii 61 wykorzystane zosta y

mi dzy innymi na odnow  obszarów zdegradowanych i zagro onych marginali-

zacj 32.

Tabela 2 

Zestawienie warto ci umów/decyzji o dofinansowanie ze rodków unijnych  

na lata 2007–2013 w województwie mazowieckim  

w zakresie turystyki, kultury i rewitalizacji 

Kategoria  
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24. 

cie ki rowerowe 
– – – – – – 

55. 

Promowanie walorów 

przyrodniczych 
– – – – – – 

56. 

Ochrona i waloryzacja 

dziedzictwa przyrodniczego 

4 4 51 092 620,43 – – 51,09 

57. 

Inne wsparcie na rzecz 

wzmocnienia us ug

turystycznych 

12 11 86 833 898,33 1 – PO IG 15 172 500,00 102 

58. 

Ochrona i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego 

35 27 142 029 469,50 8 – PO Ii  136 639 555,90 278,67 

59. 

Rozwój infrastruktury 

kulturalnej 

29 26 139 934 729,88 3 – PO Ii  276 499 999,90 416,43 

60. 

Inne wsparcie dla poprawy 

us ug kulturalnych 

3 3 12 673 210,37 – – 12,67 

RAZEM 83 71  432,5 miliona 12  428,3 miliona  860,9 

61. 

Zintegrowane projekty  

na rzecz rewitalizacji 

obszarów miejskich  

i wiejskich 

25 25 267 172 664,90 – – 267,17 

RAZEM 108 96  699,7 miliona 12  428,3 miliona  1 128 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych w KSI SIMIK 07–13 (dane na  

31 marca 2013 roku). 

                                                          
32 Analiza zró nicowa  rozwoju spo eczno-gospodarczego…, s. 82–83. 
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Ponadto, poziom wykorzystania alokacji w województwie mazowieckim 

z PO Kapita  Ludzki wynosi 82%. Podpisanych zosta o 4027 umów na czn

kwot  dofinansowania ze rodków UE 1,67 miliarda z otych33. Natomiast w za-

kresie kszta cenia i doskonalenia zawodowego kadr na potrzeby turystyki za-

wartych zosta o 29 umów na czn  kwot  dofinansowania 15,02 miliona z o-

tych. Umowy zosta y zawarte w ramach nast puj cych kategorii inwestycji:  

62 (Rozwój systemów i strategii uczenia si  przez ca e ycie w przedsi bior-

stwach; Szkolenia i us ugi na rzecz zwi kszenia zdolno ci adaptacyjnych pra-

cowników do zmian; Promowanie przedsi biorczo ci i innowacji), 64 (Rozwój 

specjalistycznych us ug w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w zwi z-

ku z restrukturyzacj  sektorów i przedsi biorstw, rozwój systemów przewidy-

wania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przy-

sz ych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji), 66 (Wdra anie aktyw-

nych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy), 68 (Wsparcie na rzecz samo-

zatrudnienia i zak adania dzia alno ci gospodarczej), 71 ( cie ki integracji i po-

wrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym po o eniu; Zwalczanie dyskrymina-

cji w dost pie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie 

akceptacji dla ró norodno ci w miejscu pracy), 72 (Opracowywanie, urucho-

mienie i wdro enie reform systemów kszta cenia i szkolenia celem zwi kszenia

zdolno ci do zatrudnienia, zwi kszenia stopnia dostosowania systemów kszta -

cenia i szkolenia pocz tkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz 

systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu o wiaty w perspektywie 

gospodarki opartej na innowacji i wiedzy), 73 (Dzia ania na rzecz zwi kszenia

udzia u w kszta ceniu i szkoleniu przez ca e ycie, w szczególno ci poprzez 

przedsi wzi cia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji 

oraz zminimalizowania dyskryminacji ze wzgl du na p e  oraz poprzez dzia a-

nia na rzecz poprawy jako ci i dost pu do kszta cenia i szkole  na poziomie 

pocz tkowym, zawodowym i wy szym).  

Powy sze priorytety zgodne s  z celami Strategii Rozwoju Turystyki 

dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013, g ównie z nast puj cymi 

celami strategicznymi i operacyjnymi: 

a) Obszar priorytetowy 1. Produkt turystyczny; Cel strategiczny 1. Roz-

wój oferty produktowej integruj cej walory turystyczne regionu ma-

                                                          
33  http://pokl.mazowia.eu/poziom-wykorzystania-alokacji/poziom-wykorzystania-aloka 

cji-w-po-kl-na-dzien-28-02-2013-r.html (20.04.2013). 
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zowieckiego dostosowanej do potrzeb odbiorców; Cel operacyjny 1.1. 

Tworzenie nowych produktów turystycznych opartych na walorach 

naturalnych i antropogenicznych województwa; Cel operacyjny 1.2. 

Poprawa jako ci funkcjonuj cych produktów turystycznych;

b) Obszar priorytetowy 2. Zasoby ludzkie; Cel strategiczny 2. Wzmoc-

nienie potencja u ludzkiego regionu oraz przygotowanie kadr do re-

cepcji ruchu turystycznego; Cel operacyjny 2.1. Rozwój wysoko wy-

kwalifikowanych kadr przemys u turystycznego.

Podsumowanie

Wst pienie Polski do Unii Europejskiej stworzy o mo liwo  uzyskania 

dodatkowych rodków na rozwój turystyki w województwie mazowieckim. 

Tak  szans  daje prowadzona przez Uni  polityka strukturalna i regionalna, 

której jednym z g ównych przedmiotów zainteresowania jest turystyka. Ponad-

to, zakres wsparcia ze rodków finansowych UE na rozwój sektora turystyczne-

go mo e w znacznym stopniu przyczyni  si  do rozwi zania najwi kszych prob-

lemów w tej dziedzinie w województwie mazowieckim ze wzgl du na pozyska-

nie rodków na te w a nie obszary problemowe. 

Jednak, pomimo e na 31 marca 2013 roku województwo mazowieckie 

pozyska o najwi cej unijnych rodków pomocowych, to w zakresie stopnia 

alokacji na Kategorie 55, 56, 57 (bezpo rednio zwi zane z turystyk ) jest na 

przedostatnim miejscu. Pomimo przeznaczenia rodków, nie zosta a podpisana 

adna umowa na dofinansowanie w dwóch Kategoriach – 24 i 55. Sytuacja 

wygl da lepiej, je li chodzi o Kategorie 58, 59, 60 (bezpo rednio zwi zane

z kultur ), jednak nadal jest to kwota poni ej redniej dla wszystkich woje-

wództw. Natomiast w zakresie pozyskania dotacji na odnow  obszarów miej-

skich i wiejskich zdecydowanie wyprzedza pozosta e województwa, przekra-

czaj c nawet bud et przeznaczony na t  kategori .

Projekty, które mog  w znacz cy sposób przyczyni  si  do rozwoju tury-

styki w województwie mazowieckim, a w efekcie podnie  równie  jego po-

ziom spo eczno-gospodarczy, powinny w dalszym ci gu dotyczy : budowy, 

rozbudowy lub modernizacji bazy noclegowej, gastronomicznej i sportowo- 

-rekreacyjnej, promocji Mazowsza, w tym jego walorów przyrodniczych, bu-

dowy cie ek rowerowych i o rodków informacji turystycznej, co zgodne jest  
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z celami strategicznymi opracowanego dokumentu – Strategii Rozwoju Tury-

styki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013. 

Niestety, potencjalny beneficjent musi liczy  z tym, e proces pozyskiwa-

nia rodków nie nale y do naj atwiejszych. Wi e si  z nim szereg formalno ci

i niejasno ci, które wynikaj  z braku dostatecznej liczby kompetentnych róde

informacji o czynno ciach, które nale y podj  w celu pozyskania rodków, co 

cz sto skutkuje odrzuceniem wniosku. 
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STRUCTURAL FUNDS FOR TOURISM IN MASOVIAN VOIVODESHIP

IN YEARS 2007–2013 

Summary

According to the structural policy of the European Union for the years 2007–

2013, one of the sectors which plays a major role in the development of many European 

regions is tourism. The total estimated amount of support for the development of tour-

ism, culture and revitalization in Masovian Voivodeship of the Regional Operational 

Programme for Masovian Voivodeship 2007–2013 approximates 179.1 million euro, 

including the obtained funding from the EU, which for the present day amounts to 
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163,47 million euro. In addition, the province implemented projects at the interregional 

level within other operational programmes (The Operational Programme Infrastructure 

and Environment and The Operational Programme Innovative Economy) and projects 

related to staff training for tourism within the Operational Programme Human Capital 

Human. However, although today Masovian Voivodeship have gained most EU funds, 

a considerable amount of funds for the categories related to tourism still have not been 

used.

The aim of study is to analyze and present the possibilities of financing tourism 

and to show the number of projects which have been already completed or which are 

still being implemented from the EU funds in Masovian Voivodeship in the years 

2007–2013 available from the Regional Operational Programme for Masovian Voivo-

deship 2007–2013 and other operational programmes. 

Keywords: tourism, European Union, regional policy, Masovian Voivodeship, funding 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 
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FUNDUSZE STRUKTURALNE JAKO CZYNNIK STYMULUJ CY
ROZWÓJ SEKTORA TURYSTYCZNEGO  
W REGIONIE KUJAWSKO-POMORSKIM 

Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania, w jaki sposób dost p do 

funduszy strukturalnych przyczynia si  do aktywizacji gospodarki turystycznej w re-

gionie kujawsko-pomorskim. Podstaw  analiz s  informacje zawarte w regionalnych 

programach operacyjnych oraz baza projektów wspó finansowanych ze rodków euro-

pejskich zakwalifikowanych do realizacji w województwie kujawsko-pomorskim.  

Opieraj c si  na dost pnych danych ustalono: 1) czy w adze samorz dowe regionów 

dostrzegaj  potrzeb  wspierania sektora turystycznego; 2) jak  cz rodków w ra-

mach puli przeznaczonej dla regionów zarezerwowano na projekty zwi zane z rozwo-

jem gospodarki turystycznej; 3) jaka kwota zasili a gospodark  turystyczn  w regionie 

kujawsko-pomorskim i jaki by  poziom dofinansowania projektów; 4) z jakich róde

pochodzi y dotacje i jakie by o ich przeznaczenie.

S owa kluczowe: turystyka, fundusze strukturalne, region kujawsko-pomorski 
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Wprowadzenie

Turystyka jest jedn  z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si  dziedzin 

gospodarki. Za spraw  sta ego wzrostu popytu turystycznego przyczynia si  nie 

tylko do powstawania nowych podmiotów gospodarki turystycznej, ale równie

aktywizuje wiele innych ga zi gospodarki.

O du ym znaczeniu ekonomicznym turystyki decyduje masowy charakter 

tego zjawiska zwi zany ze wzrostem aktywno ci i mobilno ci przestrzennej 

ludno ci. Obs uga ruchu turystycznego stanowi dzi  podstaw  rozwoju spo ecz-

no-gospodarczego nie tylko krajów i regionów wiata o wybitnych walorach 

turystycznych, ale jest równie  istotnym czynnikiem aktywizacji gospodarczej 

regionów o obiektywnie gorszych (w tym zestawieniu) warunkach rozwoju 

turystyki. O tym, e warto wspiera  rozwój tego sektora, nastawionego równie

na obs ug  regionalnego i krajowego ruchu turystycznego, wiadcz  zmiany 

stylu ycia spo ecze stw rozwini tych i zwi zane z nimi nowe trendy obserwo-

wane w turystyce. W kontek cie podj tego problemu jednym z wa niejszych 

trendów jest wzrost popularno ci wyjazdów krótkookresowych (weekendowych 

i „po pracy”) i jego konsekwencje w postaci wyd u ania sezonu turystycznego, 

powstawania nowych form turystyki i atrakcji turystycznych czy w ko cu zain-

teresowania nowymi obszarami recepcji turystycznej. Tego typu podró e ze 

wzgl du na ograniczony czas bardzo cz sto realizowane s  w mniejszej skali 

przestrzennej i wi  si  z eksploracj  regionów w asnego i s siednich.

Niezale nie od ród a popytu zapewnienie satysfakcjonuj cej klienta ob-

s ugi wymaga odpowiedniej infrastruktury, organizacji i zarz dzania. Poprzez 

rozwój turystyki region zyskuje nowe obiekty i podmioty gospodarcze, co przy-

czynia si  do wzrostu zatrudnienia i jest ród em dochodu zarówno dla ludno-

ci, jak i gmin.  

Turystyka mo e stanowi  zatem istotny czynnik aktywizacji gospodarczej 

miejscowo ci, gmin i regionów1. Z pewno ci  dlatego postrzegana jest jako 

dziedzina, któr  warto rozwija . O powszechnym docenieniu roli turystyki jako 

                                                          
1  B. Bull, Encouraging Tourism Development Through the EU Structural Funds – the 

Implementation of EU Programmes on Bornholm and Tourism Sector’s Use of Them, „Interna-
tional Journal of Tourism Research” 1999, vol. 1, nr 3; A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarz dzanie
turystyk  i jej podmiotami w miejscowo ci i gminie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 
Wroc awiu, Wroc aw 2000; D.D. Jaliu, The Effectiveness of Public Policies and Structural Funds 
in Enhancing Tourism Development. The Case of Romania, „Theoretical and Applied Econo-
mics” 2012, vol. XIX, nr 12 (577). 
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czynnika rozwoju i wzrostu konkurencyjno ci wiadczy uwzgl dnienie jej 

w ró nych dokumentach planistycznych, strategiach rozwoju, a tak e wytycz-

nych niezb dnych do realizacji polityki regionalnej. 

W tym kontek cie jako cel niniejszego opracowania przyj to prób  ustale-

nia, czy dost p do funduszy strukturalnych stymuluje rozwój sektora turystycz-

nego w regionie kujawsko-pomorskim. T o do rozwa a  stanowi  podstawowe 

informacje zawarte w regionalnych programach operacyjnych poszczególnych 

województw, na podstawie których ustalono: 

a) które spo ród województw wskaza y turystyk  jako jedn  z dziedzin 

wa nych dla rozwoju gospodarki regionu i przeznaczy y cz  z do-

st pnych w ramach RPO rodków na jej wsparcie (przyjmujemy przy 

tym, e wyrazem takiego podej cia jest uj cie turystyki w dzia aniach

priorytetowych planowanych w ramach RPO danego województwa).  

b) jaka cz rodków przeznaczonych na finansowanie RPO zarezerwo-

wana zosta a na projekty zwi zane z turystyk .

Bardziej szczegó ow  analiz , obejmuj c  zarówno ród a finansowania, jak 

i sposoby wykorzystania przyznanych dotacji, przeprowadzono dla wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego. Opieraj c si  na danych zawartych w bazie projek-

tów zakwalifikowanych do realizacji, sprawdzono: 

a) ile projektów z zakresu turystyki uzyska o finansowe wsparcie ze 

rodków unijnych i jaki by  poziom dotacji; 

b) jaka jest warto  realizowanych projektów (jaka kwota zasili a rozwój 

turystyki w regionie) i jakie by o jej przeznaczenie (czego dotyczy y

projekty). 

W pracy przyj to nast puj ce za o enia:

1. Turystyka postrzegana jest przez w adze samorz dowe jako wa ny czynnik 

aktywizacji spo eczno-gospodarczej regionu, czego wyrazem jest uwzgl d-

nienie jej w polityce rozwoju regionu.  

2. Dost p do funduszy strukturalnych i mo liwo  uzyskania wysokiej dotacji 

na realizacj  projektów bezpo rednio zwi zanych z dzia alno ci  turystycz-

n  przyczynia si  do aktywizacji gospodarki turystycznej regionu kujaw-

sko-pomorskiego. 

3. Specyfika bran y turystycznej (powi zania sektora turystyki z wieloma 

innymi dziedzinami gospodarki) sprawia, e projekty zakwalifikowane do 

realizacji mog  dotyczy  wielu ró nych zada  (od inwestycji rzeczowych, 

w kapita  ludzki, poprzez rozwój systemu informacji turystycznej, promo-
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cj , po racjonalizacj  zarz dzania) i w zwi zku z tym mo liwe jest si ganie

po ró ne ród a finansowania (ró ne fundusze i programy). 

4. Beneficjentami dotacji unijnych s  zarówno samorz dy, organizacje, jak  

i osoby prywatne, przy czym du e projekty, ze wzgl du na wymagany 

wk ad w asny, realizuj  przede wszystkim beneficjenci instytucjonalni. 

1. Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne jako narz dzie jej realizacji 

Pozytywny wp yw turystyki na realizacj  celów UE przede wszystkim po-

przez oddzia ywanie na wzrost zatrudnienia, wzmacnianie spójno ci ekono-

micznej, spo ecznej oraz promowanie europejskiej to samo ci przyczyni  si  do 

tworzenia podstaw polityki turystycznej na szczeblu Wspólnot2. Jej wyrazem 

jest nie tylko powo anie wielu instytucji dzia aj cych w strukturach UE, ale 

równie  mo liwo  finansowego wspierania inwestycji, mi dzy innymi w ra-

mach polityki regionalnej. 

Zdecydowana wi kszo rodków przeznaczonych na polityk  spójno ci

w okresie 2007–2013, to jest 251 miliardów euro (prawie 82% ca o ci), ma 

s u y  realizacji celu 1 – konwergencji (wspieraniu przyspieszonego wzrostu 

gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy w regionach s abiej rozwini -

tych). Cel 2 – konkurencyjno  regionalna i zatrudnienie – umo liwia uzyskanie 

pomocy regionom, które nie zakwalifikowa y si  do wsparcia konwergencji. 

Wielko rodków zarezerwowanych na realizacj  celu 2 to 49 miliardów euro, 

co stanowi oko o 16% bud etu funduszy strukturalnych. Trzeci cel priorytetowy 

– europejska wspó praca terytorialna, z pul  zarezerwowanych rodków w wy-

soko ci 7,5 miliarda euro, wprowadzony zosta  po raz pierwszy w obecnej per-

spektywie finansowej i umo liwia wsparcie dla wewn trznych i zewn trznych 

regionów granicznych UE.  

Wszystkie cele priorytetowe finansowane s  z trzech funduszy, dwóch sta-

nowi cych podstawowe narz dzia polityki regionalnej: Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo ecznego, oraz z Fun-

duszu Spójno ci, który co prawda nie jest typowym funduszem strukturalnym, 

ale powo any zosta  jako dodatkowe narz dzie wspierania polityki spójno ci.

                                                          
2  K.J. Helnarska, Dzia ania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzgl dnie-

niem Traktatu z Lizbony, Adam Marsza ek, Toru  2012, s. 119. 



Fundusze strukturalne jako czynnik stymuluj cy… 77

Ponadto, realizacja niektórych projektów mo e by  finansowana z innych pro-

gramów wspólnotowych. 

Podstaw  trwa ego i zrównowa onego rozwoju regionów oraz wzrostu ich 

konkurencyjno ci jest optymalne wykorzystanie w asnych zasobów, dlatego 

kluczow  zasad  polityki regionalnej jest powierzenie odpowiedzialno ci za 

rozwój regionu w adzom i spo eczno ci lokalnej. To samodzielne regiony maj

decydowa  o swoim rozwoju i bra  za niego odpowiedzialno , równie  finan-

sow . Wyrazem takiego podej cia jest decentralizacja kompetencji decyzyjnych 

i rodków finansowych na realizacj  wyznaczonych celów regionalnych. St d

w bie cej perspektywie finansowej 2007–2013 zadanie okre lenia prioryteto-

wych dla rozwoju dzia a , wraz z prawem decydowania o podziale rodków,

przekazano regionom, czego efekty mo na znale  w regionalnych programach 

operacyjnych.  

2. Dzia ania zwi zane z turystyk  w Regionalnych Programach Operacyj-
 nych (RPO) 

Analiza struktury RPO poszczególnych województw wykaza a, e 14 z 16 

województw uzna o turystyk  za jeden z wa niejszych czynników rozwoju 

spo eczno-gospodarczego i wzrostu konkurencyjno ci regionu. Wszystkie, 

z wyj tkiem województwa opolskiego i ódzkiego, nada y jej przy tym rang

dzia ania priorytetowego oraz zarezerwowa y okre lon  pul rodków na reali-

zacj  projektów wspieraj cych rozwój sektora turystyki (tabela 1). Wielko

rodków przeznaczonych na realizacj  tych dzia a  w ramach regionalnych 

programów operacyjnych poszczególnych województw jest silnie zró nicowa-

na. Bior c pod uwag  kwot , najwi kszym bud etem na ten cel (w okresie 

2007–2013) dysponuje województwo mazowieckie (ponad 150 milionów euro) 

i warmi sko-mazurskie (135 milionów euro), nast pnie l skie, podlaskie, wi -

tokrzyskie i dolno l skie (od 108 do 110 milionów euro). Znacznie mniejszy 

bud et na wsparcie rozwoju turystyki wyznaczono w województwie lubuskim 

(35,7 miliona euro) czy podkarpackim (37 milionów euro).  

Nieco inaczej przedstawia si  ranga sektora turystycznego, je li uwzgl d-

nimy, jak  cz  z puli przeznaczonej na realizacj  RPO zarezerwowano na 

jego aktywizacj . W tym uk adzie na pierwsz  pozycj  wysuwa si  wojewódz-

two podlaskie, które na realizacj  dzia a  w obszarze turystyki przeznaczy o a
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16,3% rodków dost pnych w RPO, nast pnie województwo wi tokrzyskie 

z 14-procentowym udzia em oraz region Warmii i Mazur (12,6%). Znacznie 

skromniejsze jest zaanga owanie funduszy strukturalnych w turystyk  w woje-

wództwie podkarpackim (3,1%), wielkopolskim (4%), pomorskim i kujawsko- 

-pomorskim (odpowiednio 4,7 i 4,8%).  

Analizuj c wielko rodków dost pnych w ramach RPO na wsparcie sek-

tora turystycznego, warto podkre li , e przedstawione w zestawieniu kwoty nie 

daj  pe nego obrazu struktury alokacji rodków, jakimi dysponuj  w adze sa-

morz dowe. Po pierwsze, z uwagi na fakt, e dzia ania w obszarze turystyki 

cz sto czone s  z innymi w ramach jednej osi priorytetowej, na przyk ad

w województwie zachodniopomorskim obejmuj  turystyk , kultur  i rewitaliza-

cj . Po drugie, zadania odnosz ce si  do turystyki realizowane s  równie  w in-

nych osiach priorytetowych niewskazuj cych bezpo rednio na turystyk , na 

przyk ad w województwie kujawsko-pomorskim du e projekty dotycz ce roz-

woju funkcji turystycznej miast uj to w Osi priorytetowej 7. Wspieranie prze-

mian w miastach i w obszarach wymagaj cych odnowy.
W zwi zku ze specyfik  sektora turystycznego i istotnego wp ywu innych 

dziedzin gospodarki na jego rozwój trudno jednoznacznie wskaza , które dzia-

ania w jakim stopniu przyczyniaj  si  do rozwoju gospodarki turystycznej re-

gionu. Nawet szczegó owa analiza wszystkich realizowanych projektów obar-

czona by aby pewnym b dem subiektywnej oceny istotno ci projektu dla roz-

woju turystyki. Z uwagi na te obiektywne trudno ci w dalszej analizie uwzgl d-

niono projekty realizowane w województwie kujawsko-pomorskim odnosz ce

si  bezpo rednio do turystyki (w tytule i celu wniosku). 

Maj c wiadomo  tego, e zaprezentowane zestawienie nie obejmuje 

wszystkich projektów zwi zanych z turystyk , a zatem i wysoko ci nak adów

finansowych przeznaczonych na ten cel, mo na z ca  pewno ci  stwierdzi , e

uj cie turystyki w dzia aniach priorytetowych regionalnych programów opera-

cyjnych jest dowodem uznania du ego znaczenia turystyki w aktywizacji spo-

eczno-gospodarczej regionów.
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3. Dzia ania w obszarze turystyki w województwie kujawsko-pomorskim 
 wspó finansowane ze rodków UE 

Maj c wiadomo , w jak ró nych obszarach mieszcz  si  projekty z za-

kresu turystyki, zdecydowano o konieczno ci wyselekcjonowania z bazy zawie-

raj cej wszystkie projekty wspó finansowane ze rodków unijnych w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim tych, które odnosz  si  bezpo rednio do dzia-

a  w sektorze turystyki. Baza projektów (mapa dotacji) dost pna jest na portalu 

Mój Region w Europie3. Z grupy 5817 wniosków wybrano 175, których reali-

zacja, niezale nie od programu, mia a zwi zek z alokacj rodków na dzia ania

wp ywaj ce bezpo rednio na rozwój turystyki w regionie. Wybrane projekty 

stanowi y podstaw  do okre lenia: celu realizowanych projektów, ich liczby, 

warto ci, obszaru dzia a  oraz rodzaju programu, w ramach którego by y doto-

wane. Dokonana poni ej analiza 175 projektów wskaza a, jaki jest g ówny kie-

runek finansowania zada  zwi zanych z turystyk  w województwie kujawsko- 

-pomorskim. 

3.1. ród a finansowania projektów 

Przyj te do analizy projekty (175 przypadków) realizowane s  w ramach 

nast puj cych programów operacyjnych: Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP), Programu Operacyjne-

go Kapita  Ludzki (PO KL), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

(PO IG), Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (PO I ), Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Programu Operacyjnego 

Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybac-

kich (PO Ryby).  

Na RPO WKP przypada 51% badanych wniosków i mie ci si  w nim a

92% wszystkich kosztów wydatkowanych na analizowane dzia ania. W ród

beneficjentów dominuj  jednostki samorz du lokalnego, w ród nich najwi ksze

miasta regionu: Grudzi dz (bardzo du y projekt zwi zany z rewitalizacj  i przy-

stosowaniem obszarów powojskowych do funkcji turystyczno-rekreacyjnej), 

                                                          
3  www.mojregion.eu. 
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Inowroc aw (projekty zwi zane z uzdrowiskiem), Toru  (inwestycja w budow

Mi dzynarodowego Centrum Spotka  M odzie y) i inne, a tak e powiaty i gminy. 

Oko o 30% wszystkich wniosków stanowi  projekty dotowane w ramach 

PROW. Wielko  finansowanych przedsi wzi  jest jednak w tym wypadku 

stosunkowo niska, gdy  przypada na nie tylko 1,2% ca kowitej kwoty  

573,9 miliona z otych zainwestowanych w turystyk  w województwie kujaw-

sko-pomorskim. Analizuj c, kto korzysta z tych rodków, nale y podkre li , e

zdecydowana wi kszo  to samorz dy lokalne, bardzo niewielki za  jest udzia

beneficjentów prywatnych. Podobnych spostrze e  dokonali autorzy Ekspertyzy
w zakresie potencja u produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyj-
no ci na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku us ug turystycznych4,

wskazuj c na powa ne problemy rozwoju mikroprzedsi biorczo ci i aktywiza-

cji spo eczno ci lokalnych na obszarach wiejskich. 

Liczba 
wniosków 

Koszt 
projektów 

0%

50%

100%

1

0%

50%

100% Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny RYBY

Program Operacyjny Kapita
Ludzki

KPO Program Operacyjny
Kapita  Ludzki

KPO Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

KPO Program Operacyjny
Infrastruktura i rodowisko

Rys. 1. Struktura projektów zwi zanych z dzia aniami w sferze turystyki w wojewódz-

 twie kujawsko-pomorskim wed ug róde  ich finansowania 

ród o: opracowanie w asne na podstawie www.mojregion.eu (12.02.2013). 

                                                          
4 Ekspertyza w zakresie potencja u produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konku-

rencyjno ci na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku us ug turystycznych, PART, War-
szawa 2012. 
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Trzecie miejsce pod wzgl dem liczby finansowanych wniosków przypada 

na projekty realizowane w ramach PO KL. Stanowi  one pod wzgl dem liczby 

8,6% ogó u zada , znacznie ni sza by a natomiast ich warto  (1%.) Benefi-

cjentami by y prywatne szko y wy sze z regionu, szko y j zykowe, prywatne 

podmioty, LOT. Obszar realizacji projektów obejmowa  g ównie ca e woje-

wództwo.

W zbiorze analizowanych projektów bardzo niewielki udzia  stanowi

dzia ania podj te w ramach pozosta ych programów. Wprawdzie ich warto

nie jest wysoka, jednak nawet przy ma ych rodkach mog  dawa  po dane

efekty. 

cznie koszt wszystkich rozpatrywanych zada  si gn  573,9 miliona 

z otych, z czego 291,8 miliona z otych stanowi  dotacje (mi dzy innymi ze 

rodków unijnych). 

3.2. Cel i obszar realizacji finansowanych projektów 

Na podstawie opisu celu ka dego ze 175 uwzgl dnionych w analizie wnio-

sków przeprowadzono prób  zakwalifikowania ich do jednej spo ród sze ciu

wyznaczonych kategorii (wskazuj cych przeznaczenie rodków): kultura, edu-

kacja, promocja, infrastruktura turystyczna, agroturystyka i uzdrowiska. Naj-

wi ksza liczba finansowanych dzia a  (48%) obejmowa a inwestycje infrastruk-

turalne, a czny ich koszt si gn  80% wydatkowanych rodków. Inwestycje 

realizowane zarówno na poziomie gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim 

w wi kszo ci przypisane by y do RPO WKP. W tej puli warto  wszystkich 

projektów (w liczbie 59) wynios a 427,5 miliona z otych (kwota dotacji to  

208 milionów z otych), co stanowi o a  93% rodków na projekty zwi zane

z infrastruktur  turystyczn . Du  inwestycj  by  tak e projekt „Toru  – Hanza 

nad Wis ” o warto ci 23,9 miliona z otych realizowany w ramach PO IG, fi-

nansowanym z puli krajowej. 

Obok wymienionych wy ej dwóch programów dzia ania zwi zane z po-

praw  infrastruktury turystycznej finansowano te  z: PO I  (1 wniosek),  

PO Ryby (5 wniosków) i PROW (18 wniosków). W wymienionych przypad-

kach czny koszt podj tych inwestycji to tylko 8,1 miliona z otych (1,8% kwo-

ty wszystkich wniosków nale cych do tej grupy). 
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Równie  projekty wspieraj ce rozwój agroturystyki i funkcji uzdrowisko-

wej w du ej mierze dotyczy y inwestycji infrastrukturalnych. Z uwagi jednak na 

ich specyfik  i znaczenie dla rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej wy-

dzielono je w analizie jako odr bne kategorie.

Przedsi wzi cia realizowane w uzdrowiskach stanowi y zaledwie 6% 

wszystkich wniosków, jednak e ich warto  by a znaczna, gdy  przypada o na 

nie 16,3% sumy zainwestowanych w projekty rodków (93,7 miliona z otych). 

Finansowanie wniosków odbywa o si  w ramach RPO WKP. Nale y nadmie-

ni , e województwo ma na swoim obszarze trzy miejscowo ci uzdrowiskowe: 

Ciechocinek, Inowroc aw i Wieniec-Zdrój. Podobnie jak inne uzdrowiska 

w kraju wymagaj  one znacznych nak adów finansowych. Inwestycje o naj-

wi kszej warto ci (59,5 miliona z otych) realizowano w Inowroc awiu, nieco 

mniejsze w Ciechocinku (31,5 miliona z otych). W Wie cu-Zdroju sfinansowa-

no za pomoc rodków unijnych tylko jedno zadanie za 2,6 miliona z otych, 

jednak miejscowo  ta jest obszarem znacz cych inwestycji prywatnych, któ-

rych koszt przekracza 100 milionów z otych. 

Wzmacnianie potencja u miejscowo ci uzdrowiskowych ma dla regionu 

znaczenie priorytetowe, dlatego te  przedsi wzi cia w tym zakresie dodatkowo 

finansowane s  w ramach wielu innych programów i obejmuj  mi dzy innymi 

dzia ania w zakresie ochrony i poprawy jako ci rodowiska naturalnego, inwe-

stycji w kapita  ludzki, rewitalizacji centrów miejskich, zwi kszania konkuren-

cyjno ci gospodarki i budowania jej w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych 

technologii.

Kolejn  kategori  wyznaczon  na potrzeby niniejszej analizy, wskazuj c

obszar wykorzystania funduszy strukturalnych jest turystyka wiejska (tu okre-

lana umownie has em „agroturystyka”). Równie  w tej grupie dominowa y

projekty zwi zane z inwestycjami infrastrukturalnymi (8 z 10 wniosków), doty-

cz ce g ównie budowy, modernizacji b d  wyposa enia gospodarstw agrotury-

stycznych. Dzia ania te realizowane by y w ramach PROW (6 wniosków  

o cznej kwocie 223,8 tysi ca z otych) lub RPO WKP (2 projekty o warto ci

1,2 miliona z otych). Dwa pozosta e wnioski zakwalifikowano do realizacji  

w ramach PO KL. 

Bardzo ma a liczba projektów i niewielkie nak ady kapita owe na dzia ania

wspieraj ce rozwój turystyki na obszarach wiejskich stanowi  powa ny prob-

lem. Skuteczniejsze wykorzystanie dost pnych funduszy europejskich w wy-

mierny sposób mo e przyspieszy  konieczne zmiany strukturalne i przyczyni
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si  do ich wielofunkcyjnego rozwoju równie  poprzez popularyzacj  dzia alno-

ci w zakresie obs ugi ruchu turystycznego. Zgodnie z opiniami specjalistów 

Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki turystyka wiejska na obszarze wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego ma du y potencja  rozwojowy5. Jako jej g ówny 

atut wskazywana jest ró norodno  etnograficzna, która obecnie w niewielkim 

tylko stopniu jest wykorzystywana. Ma a aktywno  spo eczno ci lokalnych 

i/lub niska skuteczno  w pozyskiwaniu rodków finansowych na rozwój tury-

styki powinna by  uznana za istotn  barier  rozwoju obszarów wiejskich.

Kolejnym obszarem wsparcia rozwoju turystyki w regionie kujawsko- 

-pomorskim, wyró niaj cym si  przede wszystkim pod wzgl dem liczby doto-

wanych przedsi wzi  (29%) jest promocja. Mimo du ej liczby realizowanych 

w tym zakresie projektów ich ca kowita warto  to zaledwie 1,5% rodków

wydatkowanych na turystyk . Wynika to z ich specyfiki, gdy  decydowana 

wi kszo  przypisanych tu dzia a  dotyczy przygotowania i druku wydawnictw 

w formie folderów, ulotek, albumów, broszur, przewodników, map i innych 

publikacji promuj cych walory turystyczne wsi, gminy lub powiatu. ród em 

finansowania s , obok rodków w asnych wnioskodawców, dotacje z PROW 

(28 wniosków na kwot  734,8 tysi ca z otych). W przypadku projektów reali-

zowanych z RPO WKP (18 dzia a ) beneficjentem by y zazwyczaj du e miasta 

regionu. Gmina Miasta Toru  finansowa a w ten sposób udzia  w mi dzynaro-

dowych targach turystycznych, Samorz d Województwa Kujawsko-Pomorskie-

go realizowa  projekt „Promocja marki województwa jako destynacji turystycz-

nej”. Koszt tych zada  to 4,2 miliona z otych. W przypadku prawie wszystkich 

projektów (z wyj tkiem ostatniego wymienionego) zakres realizacji odnosi  si

do obszaru gminy. 

Odmienny charakter w porównaniu z dotychczas omówionymi maj  pro-

jekty zakwalifikowane do kategorii „edukacja”. Wyró niaj  je dwie istotne 

cechy: obszar realizacji i poziom dofinansowania. Jak wynika z przeprowadzo-

nej analizy, na 14 zada  tylko jedno realizowane jest na poziomie gminy, dwa – 

powiatu, a pozosta e – ca ego województwa. Obok podstawowego ród a finan-

sowania, jakim jest PO KL, wiele z tych projektów uzyska o dodatkowo dotacj

z publicznych rodków krajowych, w zwi zku z tym beneficjenci nie wnosili 

wk adu w asnego. czna warto  projektów zwi zanych z edukacj  na potrze-

by turystyki wynios a 5,5 miliona z otych, co stanowi zaledwie 1,8% kosztów 

wszystkich dzia a  dotycz cych turystyki w regionie. 

                                                          
5 Ibidem.
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Najni sza warto  spo ród wyró nionych projektów (184,6 tysi ca z o-

tych, co stanowi zaledwie 0,03% rodków zainwestowanych w turystyk ) przy-

pada na kategori  okre lan  w analizie umownie jako „kultura”. Zakwalifiko-

wano tu 6 zada  o zasi gu gminnym, realizowanych w ramach PROW. Przed-

si wzi cia te obejmowa y g ównie organizacj  imprez turystyczno-rekreacyj-

nych i festynów, a ich beneficjentami by y zazwyczaj o rodki kultury i turysty-

ki, lokalna organizacja turystyczna czy regionalne oddzia y PTTK. 

infrastruktura
80,07%

agroturystyka
0,28%

uzdrow iska
16,33%

kultura
0,03%

promocja
1,51%

edukacja
1,78%

Rys. 2. Warto  projektów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim 

 wed ug celu inwestycji 

ród o: opracowanie w asne na podstawie www.mojregion.eu (12.02.2013). 

Podsumowanie

Turystyka stanowi istotny czynnik aktywizacji gospodarczej regionu,  

a o jej du ym znaczeniu decyduje mi dzy innymi fakt, e oprócz podmiotów 

gospodarki turystycznej aktywizuje ona wiele innych ga zi gospodarki. Ta 

wspó zale no ci ma charakter relacji zwrotnej – wiele innych czynników bez-

po rednio niezwi zanych z turystyk  wp ywa na jej rozwój, decyduj c o zaso-

bach i atrakcyjno ci regionu. Specyfika turystyki jako z o onego zjawiska spo-
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eczno-gospodarczego wymaga zatem racjonalnego gospodarowania zasobami 

poprzez odpowiednie planowanie i zarz dzanie.

Skutecznym narz dziem w tym zakresie mo e by  polityka regionalna 

i fundusze strukturalne. Powierzenie odpowiedzialno ci za rozwój regionów  

(w tym wzmacnianie ich konkurencyjno ci) w adzom samorz dowym wyra a

si  w decentralizacji kompetencji decyzyjnych i dystrybucji rodków finanso-

wych niezb dnych do realizacji przekazanych samorz dom zada , czego efekty 

mo na znale  mi dzy innymi w regionalnych programach operacyjnych.  

Analiza struktury RPO poszczególnych województw wykaza a, e niemal 

wszystkie regiony (14 z 16) uwzgl dni y turystyk  jako obszar dzia a  prioryte-

towych, co potwierdza dostrzeganie potencja u sektora turystyki jako wa nego

czynnika rozwoju regionu. 

Wielko rodków przeznaczonych w ramach RPO na dzia ania bezpo-

rednio zwi zane z sektorem turystycznym jest bardzo zró nicowana regional-

nie. Je li we mie si  pod uwag  kwoty, najwi kszymi rodkami na ten cel dys-

ponuj  województwa mazowieckie i warmi sko-mazurskie, jednak przy 

uwzgl dnieniu udzia u procentowego w stosunku do ca ego bud etu RPO na 

pierwsze pozycje wysuwaj  si  województwa podlaskie (16,3%), wi tokrzy-

skie (14%) i warmi sko-mazurskie (12,6%), a zatem te o du ym potencjale 

turystycznym i jednocze nie niewystarczaj cej infrastrukturze turystycznej. 

Region kujawsko-pomorski z bud etem 47,5 miliona euro (4,8%) znalaz  si

w grupie województw o najni szym udziale rodków zarezerwowanych na bez-

po rednie wsparcie turystyki.  

Szczegó owa analiza 175 projektów bezpo rednio zwi zanych z sektorem 

turystycznym wykaza a, e wiele przedsi wzi  w województwie kujawsko- 

-pomorskim realizowanych jest w ramach innych osi priorytetowych RPO WKP 

(równie  projekty kluczowe) lub programów operacyjnych wdra anych na po-

ziomie krajowym. Uwzgl dniaj c ich warto , podkre li  nale y, e faktyczny 

poziom finansowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie jest prawie 

trzykrotnie wy szy, ni  wynika to z prostego podzia u rodków pomi dzy po-

szczególne obszary dzia a  priorytetowych wyró nionych w RPO i wynosi 

oko o 574 miliony z otych (stan na marzec 2013 roku). 

Znacznie zró nicowany jest równie  poziom uzyskanej dotacji. Najwy -

szy, nawet do 100% warto ci projektu ( czne dofinansowanie ze rodków eu-

ropejskich i krajowych), uzyska y dzia ania w zakresie wspierania rynku pracy 

i przeciwdzia ania wykluczeniu spo ecznemu. Projekty te, finansowane z EFS, 
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realizowane by y zarówno na poziomie regionalnym (4 priorytety), jak i krajo-

wym (6 priorytetów).  

Przeprowadzone badania potwierdzi y, e projekty zakwalifikowane do re-

alizacji s  dotowane z wielu programów operacyjnych i odpowiadaj cych im 

ró nych funduszy. Najwi cej zada  z zakresu turystyki (51%) zrealizowano 

w ramach RPO WKP, a czna ich warto  stanowi a  92% wszystkich kosztów 

wydatkowanych na analizowane dzia ania. Z tej puli finansowanej z EFRR 

realizowane s  g ównie inwestycje o charakterze infrastrukturalnym o znacznej 

warto ci, st d te  w ród beneficjentów dominuj  jednostki samorz du lokalne-

go dysponuj ce odpowiednim kapita em w asnym. 

Liczn  grup  (oko o 1/3 ogó u zada ) stanowi  projekty dotowane ze 

rodków PROW, jednak e warto  finansowanych przedsi wzi  jest w tym 

wypadku stosunkowo niska – przypada na nie tylko 1,2% z 573,9 miliona z o-

tych zainwestowanych w turystyk  w województwie kujawsko-pomorskim. 

W ród realizowanych zada  najcz ciej pojawiaj  si  dzia ania o charakterze 

promocyjnym (28 na 58 projektów), których beneficjentem jest gmina. 

Jak wykaza a analiza, niewielka liczba zakwalifikowanych do realizacji 

wniosków dotyczy a indywidualnych projektów z zakresu turystyki wiejskiej 

w regionie. Ma a aktywno  spo eczno ci lokalnych i niska skuteczno  w po-

zyskiwaniu rodków finansowych na rozwój turystyki powinna by  uznana za 

istotn  barier  rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytetowe znaczenie dla regionu kujawsko-pomorskiego ma rozwój 

funkcji uzdrowiskowej. Inwestycje w tym zakresie na czn  kwot  93,7 milio-

na z otych realizowane s  w ramach RPO WKP. Warto w tym miejscu wskaza ,

e nie jest to jedyne ród o finansowania, gdy  w miejscowo ciach uzdrowi-

skowych realizowanych jest wiele projektów finansowanych z programów ope-

racyjnych wdra anych na poziomie krajowym. Cho  nie maj  one bezpo red-

niego zwi zku z turystyk , w du ym stopniu warunkuj  racjonalne u ytkowanie 

walorów uzdrowiskowych.  

Podsumowuj c niniejsze rozwa ania, warto podkre li , e uwzgl dnione

w analizie projekty nie stanowi  pe nego zbioru wszystkich decyduj cych o po-

tencjale turystycznym regionu kujawsko-pomorskiego, a konieczno  szerokie-

go spojrzenia na uwarunkowania lokalnej gospodarki turystycznej sprawia, e

wiele wi cej projektów realizowanych przy finansowym wsparciu Unii Euro-

pejskiej po rednio wp ywa na rozwój turystyki. 
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THE STRUCTURAL FOUNDS AS THE STIMULATING FACTOR

OF THE TOURISM SECTOR DEVELOPMENT

IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE REGION 

Summary

The aim of that study is the test of the indication how does the access to the Struc-

tural Founds contribute to the elicitation of the tourism economy in The Kujawsko- 

-Pomorskie Region. The foundation of the analyses are data contained in The Regional 

Operational Programmes and the co-financed by European Founds projects database 

approved to the implementation in The Kujawsko-Pomorskie Region. There was estab-

lished on the basis of data: 1. Do the local authorities perceive the need to support the 

tourism sector? 2. What part of Founds (assigned to the regions) was allocated to the 

projects connected with the tourism economy development? 3. What kind of founds did 

the tourism sector supported in The Kujawsko-Pomorskie Region and what was the 

level of the financial support of the projects? 4. From which sources did the donations 

originate and what was their allocation. 

Keywords: tourism (tourism economy), Structural Founds, Kujawsko-Pomorskie Region  

Translated by Marcin Ho owiecki



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO
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Eugenia Panfiluk 
Politechnika Bia ostocka

ODDZIA YWANIE INSTRUMENTÓW UNIJNYCH
NA DZIA ALNO  INWESTYCYJN

W SEKTORZE TURYSTYCZNYM 

Streszczenie 

W artykule omówiono wp yw instrumentów unijnych na pobudzenie dzia alno ci

inwestycyjnej w sektorze turystycznym. W cz ci teoretycznej artyku u dokonano prze-

gl du wybranych wyników bada  z zakresu wp ywu poszczególnych typów inwestycji 

na rozwój turystyki. Cz  empiryczna przeprowadzona zosta a dla województwa pod-

laskiego. Analiza si y oddzia ywania instrumentów unijnych zosta a omówiona za po-

moc  wska nika zaanga owania w asnych rodków inwestycyjnych. Ca o  podsumo-

wano wnioskami. 

S owa kluczowe: fundusze unijne, inwestycja, potencja  turystyczny 

Wprowadzenie

W teorii ekonomii neoklasycznej dzia alno  inwestycyjna to ograniczenie 

konsumpcji w danym okresie czasu na rzecz jej zwi kszenia w przysz o ci.

W skali ca ej gospodarki przyrost ten równy jest oszcz dno ciom, gdy  stanowi 

on cz  nieskonsumowanych dochodów. Podstawowym celem dzia alno ci

inwestycyjnej jest przyrost warto ci kapita u. Jednocze nie uznaje si , e efekty 

dzia alno ci inwestycyjnej maj  wp yw na pobudzenie popytu i przyczyniaj  si

do wzrostu gospodarczego. Bior c pod uwag  obecnie dominuj c  w ekonomii 
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teori  konkurencyjno ci za inwestycj  nale y uzna  ka de dzia anie prowadz ce

do przyrostu nie tylko maj tku rzeczowego, ale i zasobów spo ecznych oraz 

ekologicznych, które generuj  korzy ci prowadz ce do zdobywania przewagi 

rynkowej1.

Dzia alno  inwestycyjn  w sektorze turystycznym uznaje si  za dzia al-

no  o podwy szonym ryzyku zwrotu kapita u inwestycyjnego. Wp ywa na to 

szereg czynników. Najwa niejszy z nich to wysokie koszty finansowe zwi zane

z wej ciem na rynek, zw aszcza w bran y hotelarskiej, gastronomicznej i rekre-

acyjnej. Ponadto konsumpcja us ug turystycznych odbywa si  w przestrzeni jej 

produkcji, a nieskonsumowanych us ug nie mo na zmagazynowa . Istotnym 

czynnikiem wzrostu ryzyka inwestycyjnego jest to, e rozwój turystyki w prze-

strzeni zwi zany jest bezpo rednio z atrakcyjno ci  walorów turystycznych na 

niej wyst puj cych, które to decyduj  o przyjazdach turystycznych. O przyjaz-

dach za  w du ej mierze decyduj  czynniki spo eczne i psychologiczne jednost-

ki, które wykazuj  si  ci g  zmienno ci  potrzeb. Sukces bran y turystycznej 

w okre lonej przestrzeni zale y od dzia alno ci kilku ró nych bran  us ugowych 

wzajemnie si  uzupe niaj cych i dope niaj cych.  

Wprowadzenie finansowych instrumentów unijnych w postaci bezzwrot-

nych dotacji inwestycyjnych zak óca keynesowsk  równowag  pomi dzy kon-

sumpcj  a oszcz dno ciami, jednak ich celem jest przyspieszenie wzrostu go-

spodarczego. Uzyskanie bezzwrotnych dotacji unijnych w bran y turystycznej 

znacz co powoduje obni enie wska nika ryzyka inwestycyjnego, co sprawia, e

te instrumenty s  szczególnie atrakcyjne dla inwestorów sektora turystycznego. 

Jednocze nie w a ciwa polityka inwestycyjna wp ywa na wzrost atrakcyjno ci

przestrzeni turystycznej. 

Celem artyku u jest analiza wp ywu instrumentów unijnych na dzia alno

inwestycyjn  w sektorze turystycznym. Badania stanowi  studium przypadku 

dla województwa podlaskiego i dotycz  analizy jednego celu dzia ania rodków

unijnych, w zwi zku z tym wnioski ko cowe nie stanowi  podstaw do formu-

owania uogólnie , jednak mog  zapocz tkowa  dalsze badania prowadz ce do 

ostatecznych wniosków.  

                                                          
1  E. Panfiluk, Wyniki ekonomiczne dzia alno ci inwestycyjnej sektora publicznego w tu-

rystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2012, nr 229,  
s. 501–515.
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1. Przegl d literatury

W sektorze turystycznym pozytywne efekty dzia alno ci inwestycyjnej, 

oddzia uj ce na wzrost gospodarczy regionu czy miejscowo ci maj  zwi zek

z doborem odpowiedniego zestawu inwestycji oraz inwestora. Istotnym prob-

lemem w prowadzeniu turystycznej polityki inwestycyjnej jest rentowno  sa-

mych inwestycji. Cz  z nich, zw aszcza inwestycje zwi zane z obiektami 

sportowymi, rozrywkowymi czy te  kulturowymi to inwestycje realizuj ce cele 

publiczne i z finansowego punktu widzenia nie prowadz  do zwrotu zainwe-

stowanego kapita u w postaci finansowej, lecz w kategorii korzy ci ekonomicz-

nych. Przyczyniaj  si  po rednio do generowania pozytywnych efektów gospo-

darczych, spo ecznych i ekologicznych2. Tego typu inwestycje prowadzone s

przez sektor publiczny, za  inwestycje generuj ce dodatni przyrost kapita u

finansowego prowadzone s  przez podmioty prywatne. Dlatego te  uznaje si ,

e dzia alno  inwestycyjna w sektorze turystycznym zale y od atrakcyjno ci

inwestycji dla mieszka ców, których wsparcie polityczne jest potrzebne, by 

dosz o do realizacji inwestycji przez sektor publiczny, wp ywu na pozyskanie 

wysokiej jako ci kapita u ludzkiego oraz mo liwo ci przyci gni cia turystów3.

Zauwa a si  równie , e renoma inwestycji w kategorii atrakcji turystycznej 

wp ywa znacz co na decyzj  o przyje dzie turystycznym4. Wyniki bada  do-

wodz  te , e tworzenie inwestycji sprzyjaj cych rozwojowi rekreacji i lokal-

nych atrakcji turystycznych przyci gaj  nowych inwestorów, a zatem wp ywaj

na wzrost gospodarczy regionu5. Ponadto maj  wp yw na zwi zki i relacje za-

chodz ce w sektorze gospodarczym pomi dzy sektorem publicznym i prywat-

nym. Je li s  prawid owo pozycjonowane w programie rozwoju turystyki, mog

wygenerowa  pozytywne efekty ekonomiczne6.

W polityce planowania turystycznego du e znaczenie dla wzrostu znacze-

nia turystyki w regionie przypisuje si  inwestycjom wp ywaj cym na uatrakcyj-

                                                          
2 Ibidem.
3  M.S. Rosentraub, M. Joo, Tourism and Economic Development: Which Investments 

Produce Gains for Regions?, „Tourism Management” 2009, nr 30, s. 759–770.
4  C.M. Law, Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities, Mansell Publishing 

Limited, London 1993. 
5  T.N. Clark, The City as an Entertainment Machine, Elsevier, Oxford 2004; R. Florida, 

The Rise of the Creative Class, NY: Basic Books, New York 2002.
6  G. Shaw, A.M. Williams, Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective,

Blackwell Publisher, Oxford 2002.
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nienie pobytu turystycznego. Wyniki bada  poda owych wskazuj , e rozwój 

turystyki zale y od dost pno ci walorów turystycznych i ich atrakcyjno ci7.

W szerszym uj ciu uznaje si , e zarówno atrakcje, jak i jako  pakietu udo-

godnie , w tym dzia ania wspieraj ce i us ugi rozrywkowe, wycieczki jedno-

dniowe oraz inne formy lokalnej turystyki danego regionu, s  czynnikiem przy-

ci gaj cym turystów8. W ostatnich latach coraz wi cej bada  wskazuje na to, e

imprezy eventowe s  wa nym czynnikiem generuj cym ruch turystyczny 

i przyczyniaj cym si  do rozwoju gospodarczego9. Wykorzystanie podej cia

popytowego w planowaniu turystycznym opiera si  na za o eniu, e przestrze

turystyczna odzwierciedla odczucia, przekonania i opinie, które turysta ma na 

temat zdolno ci przestrzeni i jej atrakcji do zapewnienia satysfakcji w odniesie-

niu do indywidualnych potrzeb turysty10. Szczegó owe badania w zakresie pre-

ferencji turystycznych udowadniaj  z o ono  problemu kierunków inwestowa-

nia w sektorze turystycznym. Tury ci m odzi i w rednim wieku preferuj  tury-

styk  rozrywkow , sportow , za  ci w starszym wieku – turystyk  kulturow ,

nastawion  na cele poznawcze zwi zane z dziedzictwem kulturowym regionu11.

Badania wp ywu dzia alno ci inwestycyjnej w turystyce wskazuj , e ist-

niej  ró ne podej cia w polityce planowania turystycznego. Ró nice wynikaj

ze stadium rozwoju funkcji turystycznej na danym obszarze. W regionach o wy-

sokiej funkcji turystycznej i ugruntowanej pozycji turystyki prowadzi si  dzia-

ania inwestycyjne maj ce na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku tury-

stycznym. W regionach wschodz cych, gdzie obserwuje si  powolny rozwój 

turystyki w celach polityki turystycznej, wa ne miejsce zajmuj  inwestycje 

wzmacniaj ce wizerunek regionu, do których zalicza si  inwestycje w kreowa-

                                                          
7 Ch.F. Lee, H. Huang, H.R. Yeh, Developing an Evaluation Model for Destination  

Attractiveness: Sustainable Forest Recreation Tourism in Taiwan, „Journal of Sustainable To-
urism” 2010, t. 18, nr 6, s. 811–828. 

8  J. Kaur, Methodological Approach to Scenic Resource Assessment, „Tourism Recrea-
tion Research” 1981, nr 6, s. 19–22; C.A. Gunn, Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases,
Taylor & Francis, Washington 1994.  

9  T.D. Andersson, E. Lundberg, Exploratory Research of Tourist Motivations and Plan-
ning, „Tourism Management” 2004, nr 25.

10  Y. Hu, J.R. Ritche, Measuring Destination Attractiveness: A Contextual Approach,
„Journal of Travel Research” 1993, s. 25–34; E.J. Mayo, L.P. Jarvis, Psychology of Leisure 
Travel, CBI Publishing, Boston 1981, s. 191–223; N. Leiper, Tourist Attraction Systems, „Annals 
of Tourism Research” 1990, nr 17, s. 379–381. 

11  H. Bansal, H.A. Eiselt, Exploratory Research of Tourist Motivations and Planning,
„Tourism Management” 2004, nr 25, s. 395. 
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nie atrakcji turystycznych i miejsc rozrywki12. Badania w ponad 300 obszarach 

metropolitarnych wskazuj , e inwestycje w rozrywkowe i sportowe atrakcje 

turystyczne zwi zane s  ze wzrostem zatrudnienia w sektorze turystycznym, 

wzrostem dochodów gospodarstw domowych i wzrostem wska nika przedsi -

biorczo ci. Udowodniono równie , e inwestycje rozrywkowe i sportowe po-

woduj  szybsze tempo rozwoju gospodarczego regionu13. Natomiast inwestycje 

w atrakcje kulturowe (na przyk ad muzea) nie maj  statystycznego wp ywu na 

zatrudnienie, wzrost dochodów gospodarstw domowych, jak i wska nik przed-

si biorczo ci14. Maj  one jednak wysok  warto  niematerialn 15.

2. Metodologia analizy poziomu oddzia ywania instrumentów unijnych  
 na dzia alno  inwestycyjn  w sektorze turystycznym 

Zasadniczym celem pomiaru wyników oddzia ywania instrumentów unij-

nych jest ocena ich wp ywu na rozwój sektora turystycznego. Do tego celu mo-

e by  zastosowanych wiele wska ników, zawsze jednak nale y pami ta , e

ocena musi by  zorientowana na osi ganie wyników, a wyniki te powinny by

mierzalne. Za podstawowe mierzalne mierniki oceny stopnia realizacji celów 

przyjmuje si :

a) wska nik efektywno ci ekonomicznej obliczany jako warto  uzyska-

nych efektów (produkt – output) w stosunku do nak adu (input), gdzie 

warto  produktu obejmuje zarówno warto  rynkow  okre lon

w pieni dzu (finansow ), ale równie  warto  gospodarcz , spo eczn

i ekologiczn ;

b) wska nik skuteczno ci realizacji celów obliczany jako wynik realizacji 

celów (outcomes) uzyskany z powsta ego produktu (output), obejmuje 

warto  uzyskanych rezultatów bezpo rednich i po rednich powsta-

ych w wyniku realizacji celu; 

                                                          
12  M.S. Rosentraub, M. Joo, op.cit., s. 759–770.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15  J.A. Whitt, The Role of the Performing Arts in Urban Competition and Growth,  

In S. Cummings, Business Elites and Urban Development, State University of New York Press, 
Albany 1988, s. 49–70. 
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c) wska nik sprawno ci dzia ania organizacji okre lany jako wynik reali-

zacji celów (outcomes) uzyskany przy odpowiednim nak adzie

(input)16.

Relacje pomi dzy nimi przedstawia rysunek 1. 

Nak ad (input)

Produkt (output)

Wynik (outcomes)

Efektywno

(effectiveness)

Skuteczno

(effectiveness)

Sprawno

(performance)

Rys. 1. Relacje pomi dzy nak adami, produktami a wynikami  

ród o: Bud et zadaniowy e-szkolenie dla grupy operacyjnej, 2010, materia y szkolenio-

we przygotowane w ramach realizacji projektu: „Wdro enie bud etu zadaniowe-

go wszystkich dysponentów rodków bud etowych w latach 2008–2012”, 

www.mf.gov.pl/_fles_budzet_zadaniowy/e-szkolenia_operacyjna.pdf 

(25.02.2011).

W sytuacji, gdy dochodzi do przeprowadzenia pomiaru wyników dzia ania

instrumentów publicznych, ocena ich wp ywu na wybrany sektor gospodarczy 

powinna by  prowadzona dla minimum trzech wariantów: 

a) celowo ci wydatkowania rodków publicznych rozumianej jako 

wska nik efektywno ci nak adów w stosunku do potrzeb (zbytu); 

b) skuteczno ci realizowanych celów organizacji rozumianej jako efekt 

dzia ania wyra ony zakresem deklarowanego celu; 

c) sprawno ci dzia ania organizacji rozumianej jako relacja pomi dzy 

uzyskanymi rezultatami a poniesionymi nak adami. 

Szczegó owe wska niki produktów i rezultatów dla turystycznego obszaru 

wsparcia instrumentami unijnymi oraz wybrane efekty, jakie mog  wyst pi

                                                          
16 Bud et zadaniowy e-szkolenie dla grupy operacyjnej, 2010, materia y szkoleniowe 

przygotowane w ramach realizacji projektu: „Wdro enie bud etu zadaniowego wszystkich dys-
ponentów rodków bud etowych w latach 2008–2012”, www.mf.gov.pl/_fles_budzet_ zadanio-
wy/e-szkolenia_operacyjna.pdf (25.02.2011). 
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w sektorze turystycznym, omówione zosta y przez autork  i opublikowane  

w 2012 roku17.

W niniejszym badaniu pomiar wyników oddzia ywania instrumentów 

unijnych zostanie przeprowadzony dla jednego celu szczegó owego: wzrost 

potencja u turystycznego w wyniku pobudzenia dzia alno ci inwestycyjnej.  

W badaniu celu wzrostu potencja u turystycznego w wyniku pobudzenia 

dzia alno ci inwestycyjnej w sektorze turystycznym zostanie zmierzona si a

oddzia ywania finansowego instrumentu unijnego na dzia alno  inwestycyjn

w turystyce. Badany cel okre lony jest poprzez realizowane zadanie, które 

obejmuje ka d  zrealizowan  inwestycj  w zakresie turystyki i jest identyfiko-

wane jako produkt. Produktem jest inwestycja turystyczna. Do pomiaru produk-

tu zostan  zastosowane trzy wska niki:

a) efektywno ci finansowej realizacji celu okre lanej jako wynik realiza-

cji celów (wielko ci zaanga owanych rodków inwestycyjnych ogó-

em) uzyskany przy odpowiednim nak adzie (wielko ci zaanga owa-

nych rodków dotacji); 

b) skuteczno ci realizowanych celów organizacji rozumianej jako efekt 

dzia ania wyra ony zakresem deklarowanego celu (wielko ci zaanga-

owanych rodków inwestycyjnych ogó em), a poniesionymi nak a-

dami (wielko ci zaanga owanych rodków inwestora); 

c) sprawno ci dzia ania organizacji rozumianej jako relacja pomi dzy 

uzyskanymi rezultatami (wielko ci zaanga owanych rodków inwesto-

ra) a poniesionymi nak adami (wielko ci zaanga owanych rodków

dotacji).

Rezultatem produktu s  powsta e i zmodernizowane inwestycje, za

wska nikiem pomiaru s  typy inwestycji mierzone ich liczb  i mo liwo ci

realizacji ró nych form turystyki i tworzenia oferty zró nicowanym segmentom 

turystycznym. Szczegó owe zestawienie powy szej analizy przestawiono  

w tabeli 1. 

                                                          
17  E. Panfiluk, op.cit.
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Tabela 1 

Zestawienie produktów i rezultatów oraz ich wska ników 

Produkt Rezultat Cel

szcze-

gó owy 
Nazwa

produktu 

Wska nik

produktu 

Miernik  

produktu 

Nazwa

rezultatu

Wska nik

rezultatu

Miernik  

rezultatu
E

fe
k

ty
w

n
o

 f
in

an
so

w
a 

Warto  pro-

duktu (wielko-

ci zaanga o-

wanych rod-

ków ogó em) 

do nak adu
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nych rodków 

dotacji) 

S
k
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cj

i 
ce

lu
 

Warto  pro-
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Warto  rezul-

tatu (wielko ci

zaanga owa-

nych rodków 

inwestora) do 

nak adu (wiel-

ko ci zaanga-

owanych 

rodków dota-

cji)
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w

es
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e 
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y
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n

e 
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o

w
st

a
e 

i 
zm

o
d

er
n

iz
o

w
an

e 
ty

p
y

 r
ze
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u
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y
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n

y
m

 

ród o: opracowanie w asne.

Ko cowa ocena wska ników zostanie zmierzona z wykorzystaniem narz -

dzia bonitacji punktowej w pi ciopunktowej skali. Dla wska nika efektywno ci

finansowej warto ci progowe przyj te w skali pochodz  z wymogów progra-

mowych, próg maksymalny dofinansowania wynosi  85% kosztów kwalifiko-

wanych. Warto ci skali s  subdominant  (tabela 2).
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Tabela 2 

Skala oceny efektywno ci finansowej rodków unijnych  

dla dzia alno ci inwestycyjnej w sektorze turystycznym 

Wysoko  dotacji 
Poziom osi gni tej

efektywno ci

Ocena wska nika

efektywno ci finansowej 

45% i mniej 4 bardzo wysoka efektywno

46–55% 3 wysoka efektywno

56–65% 2 znacz ca efektywno

66–75% 1 nieznaczna efektywno

76–85% 0 brak efektywno ci

ród o: opracowanie w asne.

Wska nik skuteczno  realizacji celu okre lony jako si a oddzia ywania 

dotacji na pobudzenie dzia alno ci inwestycyjnej w regionie okre lona zostanie 

na podstawie gotowo ci inwestora do wydatkowania odpowiedniego poziomu 

rodków w asnych, by uzyska  dotacj . Za doln  granic  skali przyjmuje si

obowi zuj cy próg 15% warto ci wk adu w asnego, próg górny przyj to na 

poziomie 56% (jako redni poziom wk adu w asnego w województwie w sekto-

rze turystycznym dla analizowanego obszaru). Warto ci skali s  dominant

(tabela 3).

Tabela 3 

Skala oceny skuteczno ci oddzia ywania rodków unijnych na pobudzenie dzia alno ci

inwestycyjnej w sektorze turystycznym 

Gotowo  do wydatko-

wania rodków w asnych 

Poziom osi gni tej

skuteczno ci

Ocena si y oddzia ywania instrumentu 

na pobudzenie dzia alno ci

inwestycyjnej 

56% i wi cej 4 bardzo silne oddzia ywanie 

46–55% 3 silne oddzia anie

36–45% 2 znacz ce oddzia ywanie 

26–35% 1 nieznaczne oddzia ywanie 

15–25% 0 brak oddzia ywania 

ród o: opracowanie w asne.

Wska nik sprawno ci dzia ania organizacji przyjmuje warto ci od 0 do 1. 

Warto ci skali s  dominant  (tabela 3). 
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Wydatki inwestora a dotacja  

Skala sprawno ci

brak optymalno ci (0,20)          poziom optymalny (1)       poziom wysoki (2,0)    poziom bardzo wysoki

Rys. 1. Skala oceny sprawno ci wdra ania instrumentów finansowych 

ród o: opracowanie w asne.

3. Oddzia ywanie instrumentów unijnych na dzia alno  inwestycyjn
 w sektorze turystycznym 

Do ko ca 2012 roku warto  inwestycji realizowanych w województwie 

podlaskim wynios a 11 625 475 453,66 z otych, w tym ze rodków w asnych 

pochodzi o 42,79 % wydatków, ze rodków unijnych 52,53% wydatków oraz 

4,67% ze rodków bud etu pa stwa (warto ci procentowe obliczono dla ogó u

wydatków inwestycyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)18.

Warto  inwestycji turystycznych wynosi a 1 165 338 528,42 z otych, co sta-

nowi 10,02% warto ci wydatków zainwestowanych w regionie. 95,36% wydat-

ków w sektorze turystycznym pochodzi o z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Podlaskiego, za  4,64% z Programu Rozwój Polski 

Wschodniej19. Warto  dofinansowania ze rodków krajowych i bud etu UE dla 

wszystkich inwestycji osi gn a 57,22%, za  w turystyce 54,72%20.

97,5% wydatków na turystyk  wyasygnowano na wsparcie obszarów o I i II ka-

tegorii atrakcyjno ci turystycznej województwa, w skali od I do IV kategorii21.

                                                          
18  W analizie uwzgl dniono wielko rodków finansowych poniesionych na realizacj

inwestycji finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna, nie uwzgl dniono wydatków z Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki.

19  W dalszej analizie uwzgl dniono tylko wydatki poniesione na inwestycje finansowane 
z RPO WP z uwagi na to, e inwestycje z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
zostan  zrealizowane docelowo do 2015 roku.

20  Obliczenia w asne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Lista
beneficjentów ostatecznych, stan na 31 grudnia 2012 roku. 

21  Szczegó owe badania w obszarze atrakcyjno ci turystycznej przeprowadzono w 2009 
roku. W wyniku tych bada  wyodr bniono pi  mikroregionów: centralny (obejmuje powiat  
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Wielko  wydatków inwestycyjnych ogó em, w tym w sektorze turystycznym, 

wed ug obszarów atrakcyjno ci turystycznej prezentuje wykres 1.  

Wykres 1. Wydatki inwestycyjne ogó em i w sektorze turystycznym wed ug atrakcyj-

 no ci przestrzeni turystycznej województwa podlaskiego  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

– Lista beneficjentów ostatecznych, stan na 31 grudnia 2012 roku. 

Najwy sze wydatki inwestycyjne zarówno ogó em, jak i w sektorze tury-

stycznym zanotowano w mikroregionie centralnym. Wydatki w tym obszarze 

dla sektora turystycznego stanowi y 12,31% ogó u wydatków w tym regionie 

(wykres 2), za  50,41% wydatków turystycznych (wykres 3). Najwy sze wy-

datki poniesiono w zwi zku z realizacj  infrastruktury sportowej, w obszarze 

kultury oraz bazy noclegowej. cznie zrealizowano 37 inwestycji wspó finan-

sowanych rodkami unijnymi, które mo na sklasyfikowa  w dziesi  typów 

inwestycji (wykres 4). Wska nik efektywno ci finansowej osi gn  warto  na 

poziomie 62%, w tym w sektorze publicznym wyniós  73,94%, za  w sektorze 

prywatnym 29,42% (tabela 5), oznacza to, e w sektorze publicznym osi gni to

nieznaczn  efektywno  finansow , a w sektorze prywatnym bardzo wysok

efektywno  finansow . Ogó em osi gni to poziom znacz cej efektywno ci

finansowej (tabela 2).

                                                          
m. Bia ystok, powiat bia ostocki), pó nocny (administracyjnie obejmuje powiat m. Suwa ki,
powiat suwalski oraz powiat augustowski), po udniowo-wschodni (obejmuje obszar wokó  Pusz-
czy Bia owieskiej, administracyjnie tworzy go powiat hajnowski), po udniowy (powiat siemia-
tycki, gmina Ciechanowiec) i zachodni (m. om a powiat om y ski, gmina Rajgród). 
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Wykres 2. Udzia rodków inwestycyjnych sektora turystycznego w mikroregionie  

 w wielko ci rodków inwestycyjnych ogó em wydatkowanych w mikroregionie 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

– Lista beneficjentów ostatecznych, stan na 31 grudnia 2012 roku. 

Wykres 3. Podzia  wydatków inwestycyjnych w turystyce wed ug atrakcyjno ci tury-

 stycznej przestrzeni województwa podlaskiego 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

– Lista beneficjentów ostatecznych, stan na 31 grudnia 2012 roku. 

Wykres 4. Wielko  wydatków ze wzgl du na typy realizowanych inwestycji wed ug

 atrakcyjno ci przestrzeni turystycznej województwa podlaskiego 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

– Lista beneficjentów ostatecznych, stan na 31 grudnia 2012 roku. 
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Analiza wydatków w sektorze turystycznym dla mikroregionu pó nocnego

wskazuje, e w obszarze tym podj te inwestycje poch on y 25,26% wydatków 

(wykres 3), stanowi y one 25,96% wydatków inwestycyjnych ogó em poniesio-

nych w tym obszarze (wykres 2).  

Najwy sze wydatki poniesiono w zwi zku z realizacj  infrastruktury re-

kreacyjnej wiod cej (aquapark), infrastruktury kulturalnej i bazy noclegowej. 

cznie zrealizowano i jest w trakcie realizacji 25 inwestycji wspó finansowa-

nych rodkami unijnymi, które mo na sklasyfikowa  w siedem typów inwesty-

cji (wykres 4). Wska nik efektywno ci finansowej osi gn  warto  45,28%, 

w tym w sektorze publicznym wyniós  56,27%, za  w sektorze prywatnym 

28,26% (tabela 5). Oznacza to, e dotacje ze rodków europejskich osi gn y

znacz c  zarówno efektywno , jak i skuteczno , ró nicuj c si  wed ug sektora.  

W pozosta ych analizowanych przestrzeniach turystycznych wydatki sta-

nowi y od 6,58% do 8,09% cznych wydatków poniesionych na turystyk

(wykres 3). Wielko  tych wydatków w regionie w stosunku do wydatków ogó-

em w regionie by a znacz ca (wykres 2). Najwi cej wydatkowano na baz

noclegow , za  wydatki na inwestycje w pozosta  infrastruktur  s  niewielkie, 

a ich liczba i typy wiadcz  o ma ym zró nicowaniu (wykres 4). Wska nik

efektywno ci finansowej osi gn  warto ci na poziomie od 39% do 63%, w tym 

w sektorze publicznym wyniós  od 40% do 80%, w sektorze prywatnym 

wska nik ten nie odbiega  od warto ci osi gni tych w ju  analizowanych obsza-

rach (tabela 5). Oznacza to, e dotacje ze rodków europejskich wp ywaj  poza 

mikroregionem po udniowym bardzo silnie i silnie na dzia alno  inwestycyjn ,

w obu sektorach osi gaj c wysoki i bardzo wysoki poziom skuteczno ci, wiel-

ko  dotacji osi gn a równie  najwy sze wska niki efektywno ci finansowej. 

Nale y zwróci  uwag , e w mikroregionie po udniowym w sektorze publicz-

nym brak efektywno ci finansowej wynika z faktu, i  w przestrzeni tej tylko  

4 projekty realizowano i s  realizowane przez sektor publiczny, w tym jeden 

wysokobud etowy zwi zany z budow  inwestycji wiod cej, jak  jest park te-

matyczny. 
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Tabela 4 

Warto  wska nika efektywno ci finansowej dla dzia alno ci inwestycyjnej  

w sektorze turystycznym 

Wysoko  dotacji 

Obszar w sektorze 

publicznym 

w sektorze 

prywatnym 
ogó em 

Mikroregion centralny 73,94% 29,42% 62,00% 

Mikroregion pó nocny 56,27% 28,26% 45,28% 

Mikroregion po udniowo-wschodni 45,30% 36,64% 39,89% 

Mikroregion po udniowy 81,60% 33,66% 63,35% 

Mikroregion zachodni 46,77% 37,46% 45,45% 

Pozosta e obszary 52,24%  52,24% 

cznie w województwie  65,75% 30,69% 54,72% 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

– Lista beneficjentów ostatecznych, stan na 31 grudnia 2012 roku. 

Tabela 5  

Warto  wska nika skuteczno ci oddzia ywania instrumentów unijnych  

na dzia alno  inwestycyjn  w sektorze turystycznym 

Wysoko rodków w asnych inwestora 

Obszar w sektorze 

publicznym 

w sektorze 

prywatnym 
ogó em 

Mikroregion centralny 55,93% 70,58% 59,86% 

Mikroregion pó nocny 43,73% 71,74% 54,72% 

Mikroregion po udniowo-wschodni 54,70% 63,36% 60,11% 

Mikroregion po udniowy 18,40% 66,34% 36,65% 

Mikroregion zachodni 53,23% 62,54% 54,55% 

Pozosta e obszary 47,76%  47,76% 

cznie w województwie  50,33% 69,31% 56,30% 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

– Lista beneficjentów ostatecznych, stan na 31 grudnia 2012 roku. 
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Tabela 6 

Warto  sprawno ci wdra ania unijnych instrumentów finansowych 

Sprawno  dzia ania instrumentu 

Obszar w sektorze

publicznym 

w sektorze

prywatnym 
ogó em 

Mikroregion centralny 1,27 2,40 1,49 

Mikroregion pó nocny 0,78 2,54 1,21 

Mikroregion po udniowo-wschodni 1,21 1,73 1,51 

Mikroregion po udniowy 0,23 1,97 0,58 

Mikroregion zachodni 1,14 1,67 1,20 

Pozosta e obszary 0,91  0,91 

cznie w województwie  1,01 2,26 1,29 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

– Lista beneficjentów ostatecznych, stan na 31 grudnia 2012 roku. 

W wi kszo ci analizowanych obszarów sprawno  wdra ania instrumentu 

osi gn a warto  powy ej 1, co oznacza, e by  on poprawnie wdra any  

w województwie.

4. Dyskusja 

Prowadzone badania na obszarze województwa podlaskiego wskazuj , e

dzia alno  inwestycyjna w sektorze turystycznym w województwie podlaskim 

wspó finansowana ze rodków unijnych kierowana jest na obszary o najwy szej

atrakcyjno ci turystycznej, co jest zgodne z potrzebami przestrzeni turystycz-

nych. Potwierdzaj  to wyniki bada  Lee, Huanga i Yeha, którzy udowodnili, e roz-

wój turystyki zale y od dost pno ci walorów turystycznych i ich atrakcyjno ci22.

Kierunek polityki inwestycyjnej województwa podlaskiego jest charakte-

rystyczny dla regionów wschodz cych. Realizowane inwestycje publiczne to 

przede wszystkim inwestycje wzmacniaj ce wizerunek regionu, kreuj ce atrak-

cje turystyczne, miejsca rozrywki i rekreacji, które jednocze nie s  atrakcyjne 

dla mieszka ców. Prawid owo  t  potwierdzaj  te  wyniki bada  Rosentrauba 

i Joo23. Podj te zosta y dzia ania inwestycyjne w kierunku tworzenia silnych 

                                                          
22  Ch.F. Lee, H. Huang, H.R. Yeh, op.cit.
23  M.S. Rosentraub, M. Joo, op.cit.
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centralnych o rodków turystycznych w miastach Bia ystoku i Suwa kach w celu 

przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego regionu. wiadczy o tym wiel-

ko  skoncentrowanych rodków inwestycyjnych i typy wspieranych inwesty-

cji. Dla Bia egostoku: inwestycje w obiekty kulturalne i sportowe (budowa sta-

dionu), dla Suwa k: obiekty kulturalne i obiekty rekreacyjne (aquapark), co jest 

zgodne z trendami polityki wiatowej24.

Wokó  centralnych o rodków turystycznych powstaj  inwestycje infra-

strukturalne umo liwiaj ce realizacj  wycieczek i innych form lokalnej turysty-

ki uzupe niaj ce podstawowy pakiet udogodnie  skoncentrowanych w o rod-

kach centralnych. Dzia ania te maj  na celu zarówno wyd u enie pobytu tury-

stycznego, jak i stworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej na obszarach 

cennych przyrodniczo. Uznaje si , e tego typu dzia ania zdecydowanie wp y-

waj  na przyci gni cie turystów25. W obr bie o rodków centralnych i prze-

strzeni turystycznych po o onych wokó  nich tworzone s  inwestycje umo li-

wiaj ce organizacj  dzia a  eventowych sportowych (kompleksy boisk sporto-

wych, korty tenisowe, pola golfowe) i kulturalno-rozrywkowych (amfiteatry, 

sale koncertowe, modernizacje domów kultury z przystosowaniem do funkcji 

realizacji eventów). Jak wskazuj  badania, dzia ania eventowe przyczyniaj  si

do rozwoju gospodarczego i przynosz  zyski ekonomiczne26.

Realizowane inwestycje maj  zró nicowany charakter umo liwiaj cy 

stworzenie bogatej oferty turystycznej ze wzgl du na segment turysty i formy 

turystyki, w tym turystyki aktywnej, jak i kulturowej nastawionej na cele po-

znawcze zwi zane z ró norodnym dziedzictwem kulturowym regionu, co jest 

zgodne z wynikami bada  preferencji turystycznych27. Uzyskane wska niki

oceny efektywno ci finansowej wskazuj , e rodki unijne s  wydatkowane 

efektywnie, maj  znacz c  si  oddzia ywania na pobudzenie dzia alno ci inwe-

stycyjnej i prowadz  do wzrostu potencja u turystycznego. Dzia ania te s

zbie ne z dzia aniami prowadzonymi na wiecie28.

                                                          
24  Zobacz wyniki bada : ibidem.
25  J. Kaur, op.cit.; C.A. Gunn, op.cit.
26  T.D. Andersson, E. Lundberg, op.cit.
27  H. Bansal, H.A. Eiselt, op.cit.
28  M.S. Rosentraub, M. Joo, op.cit.
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Podsumowanie

Analiza wp ywu instrumentów unijnych na dzia alno  inwestycyjn

w sektorze turystycznym implikuje nast puj ce wnioski: 

a) rodki unijne pobudzaj  dzia alno  inwestycyjn  w sektorze publicz-

nym, stanowi  decyduj ce ród o finansowania inwestycji celu pub-

licznego;

b) rodki unijne bardzo znacz co pobudzaj  dzia alno  inwestycyjn

sektora prywatnego; 

c) inwestycje wspó finansowane ze rodków unijnych prowadz  do wzro-

stu potencja u atrakcyjnych dla turystów przestrzeni województwa; 

d) inwestycje wspó finansowane ze rodków unijnych s  zró nicowane

ze wzgl du na obszar przestrzeni turystycznej; 

e) inwestycje wspó finansowane ze rodków unijnych stwarzaj  mo li-

wo ci rozwoju ró norodnych form turystyki; 

f) inwestycje wspó finansowane ze rodków unijnych stwarzaj  mo li-

wo ci kreowania oferty turystycznej dla ró nych segmentów tury-

stycznych. 

rodki unijne jako instrument wykazuj  znacz cy poziom efektywno ci fi-

nansowej, s  skutecznym narz dziem pobudzania dzia alno ci inwestycyjnej  

i s  sprawnie wdra ane. Podj ta problematyka badawcza powinna by  rozwija-

na i prowadzona dla szerokiego spektrum celów, które wyznacza si  instrumen-

tom unijnym.  
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THE INFLUENCE OF THE EU INSTRUMENTS

ON THE INVESTMENT ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT

OF TOURISM 

Summary

The article describes the influence of the EU instruments on boosting the invest-

ment activity and their impact on the development of the tourism. The theoretical part 

presents and analyses selected studies dealing with the influence of specific types of 

investment on the development of tourism. The empirical part was carried out on the 

example of the Podlaskie Voivodeship. The analysis of the strength of the influence of 
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the EU instruments was presented with the use of the index of the engagement of own 

investment means. The article is summed up with applications. 

Keywords: EU funds, investment, tourism potential

Translated by Robert Sosnowski  
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Katarzyna Czech 
Uniwersytet Ekonomiczny W Katowicach

Grzegorz Jankowski 
Uniwersytet l ski W Katowicach 

S awomir Pytel 
Uniwersytet l ski W Katowicach 

FINANSOWANE ZE RODKÓW UNIJNYCH
PROJEKTY REWITALIZACJI PRZESTRZENI NADRZECZNYCH  

I ICH ZNACZENIE DLA TURYSTYKI I REKREACJI  
– WYBRANE PRZYK ADY

Streszczenie 

Wielowiekowe antropogeniczne oddzia ywanie na rzek  i to sam  z ni  przes-

trze  spowodowa o, e s  to wspó cze nie niejednokrotnie obszary o silnym stopniu 

degradacji rodowiska tak przyrodniczego, jak i spo ecznego. Zwi kszaj ca si  usta-

wicznie wiadomo  ekologiczna spo eczno ci zwi zanych z terenami zdegradowanymi 

spowodowa a, e coraz powszechniej realizowane s  projekty rewitalizacji i renatury-

zacji tych obszarów. Niezwykle wa nym elementem sk aniaj cym do tego typu dzia a

s  ró nego rodzaju instrumenty prawno-administracyjne, jak równie  wspomagaj ce je 

finansowo fundusze i programy unijne (na przyk ad REURIS). 

Rewitalizacja cieków oraz otaczaj cej je przestrzeni, oprócz niew tpliwych ko-

rzy ci ekologicznych, ma równie  du e znaczenie dla spo eczno ci lokalnych. Ju

cho by samo wprowadzenie nowych warto ci estetycznych powoduje, e obszary pod-

dane programom rewitalizacji i renaturyzacji oferuj  obce dla zdegradowanych prze-

strzeni zurbanizowanych walory dla rekreacji oraz turystyki (na przyk ad zrewitalizo-

wana dolina lepiotki w Katowicach czy te  programy realizowane w ramach rewitali-

zacji Bydgoskiego W z a Wodnego), za  na obszarach pozamiejskich s  wykorzysty-
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wane dla odnowy i utrzymania obiektów o uznanej turystycznej marce (na przyk ad

Kana  Elbl ski).

S owa kluczowe: rewitalizacja, renaturyzacja, przestrze  nadrzeczna, unijne programy 

finansowania 

Wprowadzenie

Rzeki od zarania cywilizacji stanowi y jeden z najwa niejszych filarów 

rozwoju. Dost pno  do naturalnej energii, jak  jest sam nurt, atwo  zdobycia 

pokarmu oraz yzno  obszarów nadrzecznych (zw aszcza zalewowych) powo-

dowa y, e nad ich brzegami ludzie organizowali swoje siedziby. Z biegiem 

czasu rzeki sta y si  te  wa nymi arteriami komunikacyjnymi, w pobli u któ-

rych lokowane s  równie  o rodki przemys owe. To intensywne wykorzysty-

wanie wody na cele gospodarcze i socjalne doprowadzi o do pocz tkowo po-

wolnej, a nast pnie ju  galopuj cej degradacji rodowiska przyrodniczego ob-

szarów nadrzecznych. Oprócz pogarszaj cej si  jako ci wód równie wa nym 

degraduj cym omawiane obszary zjawiskiem by o tak zwane odwracanie si  od 

rzeki spo eczno ci lokalnych. Z czasem rzek  (zw aszcza na obszarach zurbani-

zowanych) zacz to postrzega  bardziej jako ród o zagro enia (niszcz ce po-

wodzie) ni  enklaw rodowiska przyrodniczego, tworz cego dodatkowo swo-

iste miejskie krajobrazy nadrzeczne. Nie powinna wi c wspó czesnych dziwi

walka cz owieka z rzek  objawiaj ca si  jej kanalizowaniem w przeró nych 

formach – od prostowania koryta przez jego betonowanie a  do ca kowitego

przekrycia rzeki wraz z korytem, czego przyk adem mo e by  praktycznie 

wi kszo  obszarów zurbanizowanych na wiecie.

Innym niezwykle istotnym aspektem analiz przestrzeni nadrzecznej jest ich 

znaczenie przyrodnicze. W krajobrazie pojmowanym holistycznie ekolodzy 

widz  ekosystemy wodne jako przestrze ycia wszelkich organizmów bior -

cych udzia  w naturalnych procesach rodowiska. Wa ny jest równie  fakt, i

rzeki i towarzysz ce im tereny podmok e s  obszarami niezwykle zró nicowa-

nymi oraz najbardziej wra liwymi ekosystemami we wspó czesnej Europie1.

                                                          
1  K. Czoch, K. Kulesza, T. Walczykiewicz, Renaturyzacja i rewitalizacja rzek i potoków 

jako element zrównowa onego rozwoju dolin rzecznych, w: Prawne, administracyjne i rodowi-
skowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, red. B. Wi zik, Wy sza Szko a Ad-
ministracji w Bielsku-Bia ej, Bielsko-Bia a 2010, s. 121. 
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Pe ni  niejednokrotnie funkcje korytarzy ekologicznych, a oprócz tego maj

wielkie znaczenie w krajobrazie, stanowi c te  miejsce godne uwagi z punktu 

widzenia turystyki i rekreacji.  

Te wszystkie wspomniane powy ej walory rzek i ich doliny stanowi  nie-

zwyk e bogactwo zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe. Jednak e ich wspó -

czesny stan powoduje, e coraz cz ciej w oparciu o instrumenty prawne, admi-

nistracyjne oraz ekonomiczne prowadzone s  starania o jego zmian . Niew t-

pliwym u atwieniem tych dzia a  jest szeroki wachlarz wsparcia (zw aszcza

ekonomicznego) w postaci funduszy unijnych czy te  docelowych programów, 

takich cho by jak REURIS.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasadniczych zagad-

nie  zwi zanych z rewitalizacj  i renaturyzacj  terenów nadrzecznych, mo li-

wo ci ich finansowania ze rodków unijnych, jak równie  charakterystyka wy-

branych projektów i próba ich oceny pod k tem wykorzystania w rekreacji  

i turystyce. 

1. Zasadnicze problemy renaturyzacji i rewitalizacji cieków i ich przestrzeni 

Szybko post puj ce negatywne zmiany w rodowisku nie pozostawa y bez 

zwi zku z jako ci  fizjonomii krajobrazu, zw aszcza na obszarach zurbanizo-

wanych. Powolny wzrost ekologicznej wiadomo ci spowodowa  w ko cu

XX wieku zmian  postrzegania jako ci rodowiska, a jednym z celów dzia a

sta a si  w a nie jego renaturyzacja i rewitalizacja.  

W kr gu zainteresowa  tego typu przedsi wzi , si  rzeczy, znalaz y si

rzeki wraz z otaczaj c  je przestrzeni . Konieczno  poprawy stanu ich rodo-

wiska ujawni a jednak liczne kontrowersje co do form i jako ci tych dzia a ,

które podobnie jak K. Czoch, K. Kulesza i T. Walczykiewicz mo na okre li

jako typowy przyk ad dylematu: „chroni  czy udost pnia ”. Przywrócenie natu-

ralnego (czy te  mo e quasi-naturalnego) bogactwa walorów przyrodniczych 

mo e predestynowa  te obszary do wprowadzenia na nich pewnych ogranicze

w powszechnej dost pno ci (na przyk ad wybrane formy ochrony), co z kolei 

mo e sta  w sprzeczno ci z oczekiwaniami, czy wr cz preferencjami co do ko-

rzystania z tych obszarów przez spo eczno ci lokalne. W rozwi zywaniu tego 

typu problemów pomocny okazuje si  zrównowa ony rozwój, którego jedn

z g ównych zasad jest godzenie funkcji przyrodniczych z gospodarczymi i spo-
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ecznymi, w co z kolei wpisuj  si  projekty z zakresu wspomnianej ju  renatu-

ryzacji i rewitalizacji.  

Z definicji renaturyzacji wynika, e dotyczy ona przede wszystkim obsza-

rów przekszta conych i zdegradowanych. W odniesieniu do rzek i obszarów 

nadrzecznych, mówimy o szeroko zakrojonych dzia aniach zmierzaj cych do 

przywrócenia rzece antropogenicznie przekszta conej stanu zbli onego do natu-

ralnego. Dzia ania te to proces d ugotrwa y, w ramach którego realizowane s

liczne przedsi wzi cia natury technicznej, jak równie  zachodz  samoistne 

przekszta cania rodowiska przyrodniczego2. Konieczno  prowadzenia dzia a

z tego zakresu jest wyra nie zaakcentowana w Ramowej Dyrektywie Wodnej  

z 2000 roku i ma odzwierciedlenie w ustawie Prawo wodne, które odnosz c si

do obowi zków w a ciciela wód powierzchniowych, nak ada na niego obowi -

zek dba o ci o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód, jak równie

wspó udzia u w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niew a -

ciw  eksploatacj  zasobów wodnych3.

Z kolei poj cie rewitalizacja, jak podaje J. elazo, oznacza bardziej zakres 

dzia a  pozatechnicznych, nieposiadaj cych bezpo redniego wp ywu na charak-

terystyk  koryta rzeki, jej brzegów oraz doliny. S  to wi c zabiegi maj ce

przywróci  ciekom ich funkcje ekologiczne, takie jak: poprawa jako ci wody 

czy te  stworzenie odpowiednich warunków dla ycia i rozwoju organizmów. 

Mo na zatem stwierdzi , e rewitalizacja jest niejednokrotnie jedynym sposo-

bem na odnow  jako ci silnie zdegradowanych przestrzeni nadrzecznych i sa-

mych rzek na obszarach zurbanizowanych, jak równie  ma niebagatelne zna-

czenie dla zrównowa onego rozwoju i kszta towania adu przestrzennego miast. 

Z tego te  powodu poj cie to b dzie cz ciej u ywane przez autorów w dalszej 

cz ci niniejszego opracowania. 

Zasadniczymi celami wspomnianych powy ej procesów s : utrzymanie 

funkcji dolin rzecznych jako korytarzy ekologicznych, odnowa walorów przy-

rodniczych i krajobrazowych, zachowanie bioró norodno ci, ochrona obszarów 

podmok ych (na przyk ad bagien i torfowisk), powrót do w miar  pierwotnych 

(przede wszystkim zmiennych) warunków przep ywu cieku oraz wynikaj ce

                                                          
2  J. elazo, Renaturyzacja rzek i dolin, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 

2006, nr 4 (1), s. 12. 
3  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, t.j. DzU z 2012 roku, poz. 145, dzia  I, 

rozdz. 3, art. 26. 
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z powy szych dzia a  d ugotrwa e polepszenie jako ci wody4. Jednym z efek-

tów (oprócz tych wynikaj cych z definicji) powy szych dzia a  jest zwi ksze-

nie atrakcyjno ci turystycznej rzek, maj cych charakter bli szy naturze. Wpro-

wadzenie nowych warto ci rodowiska przestrzeni nadrzecznej w silnie zantro-

pogenizowany obszar miejski powoduje, i  staj  si  one, jakby z automatu miej-

scem rekreacji i wypoczynku spo eczno ci lokalnej. 

2. Mo liwo ci finansowania projektów rewitalizacji – zarys problemu 

Bez wzgl du na wynikaj ce z rewitalizacji korzy ci dla rodowiska za-

równo przyrodniczego, jak i spo ecznego, jest to proces niezwykle kosztowny, 

wymagaj cy niejednokrotnie niebagatelnych nak adów finansowych. W bardzo 

rzadkich przypadkach finansowanie przedsi wzi  rewitalizacyjnych realizo-

wane jest z funduszy w asnych gminy. Zwykle wymaga to wspó finansowania

zewn trznego.

Udzia rodków Unii Europejskiej we wspó finansowaniu projektów doty-

cz cych rewitalizacji w skali lokalnej i mi dzynarodowej odnosi si  jeszcze do 

okresu przedakcesyjnego, w którym realizacja tego typu projektów by a mo li-

wa w ramach Programu Phare 2000 oraz Phare EBC5.

Jednak e dopiero pe en udzia  Polski w unijnej polityce strukturalnej oraz 

polityce spójno ci otworzy  nowe mo liwo ci dla dzia a  zmierzaj cych do 

zagospodarowania zdegradowanych terenów, jak równie  przywracania ich do 

takiego stanu, który pozwala by na pe nienie przez nie nowych, przyrodniczo  

i spo ecznie po danych funkcji6. W latach 2004–2006 w ramach przygotowa-

nia Narodowego Planu Rozwoju jako bazy dla wykorzystania rodków finan-

sowych UE w Polsce, po raz pierwszy zwrócono uwag  na znaczenie projektów 

dotycz cych rewitalizacji dla rozwoju przedsi wzi  lokalnych. Uznanie rangi 

tych e zale no ci doprowadzi o do okre lenia zasad finansowania programów 

rewitalizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-

                                                          
4  K. Czoch, K. Kulesza, T. Walczykiewicz, op.cit., s. 125. 
5 Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Departament Koordynacji Programów Regio-

nalnych MRR, Warszawa, listopad 2007, s. 109–111. 
6  Por. na przyk ad M. Kope , Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych,

C.H. Beck, Warszawa 2010; O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, red.  
K. Skalski, Instytut Spraw Publicznych, Kraków 2010. 
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gionalnego (ZPORR) wspó finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR). Jednocze nie, w tym okresie programowania umo li-

wiono realizacj  projektów rewitalizacyjnych w ramach wspó pracy mi dzy-

narodowej dzi ki inicjatywie INTERREG III tak e wspó finansowanej

z EFRR7.

W kolejnym okresie programowania (2007–2013) cele Narodowej Strate-

gii Spójno ci by y i s  realizowane za pomoc  tak zwanych programów opera-

cyjnych (zarz dzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), progra-

mów regionalnych (tak zwanych regionalnych programów operacyjnych, zarz -

dzanych przez zarz dy poszczególnych województw) oraz projektów wspó -

finansowanych ze strony instrumentów strukturalnych. Projekty dotycz ce re-

witalizacji mi dzy innymi obszarów miejskich i poprzemys owych s  realizo-

wane w ramach wybranych osi priorytetowych 16 regionalnych programów 

operacyjnych wspó finansowanych z EFRR, natomiast projekty pozwalaj ce na 

wspó prac  mi dzynarodow , tak e te dotycz ce dzia a  pro rodowiskowych 

(rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych) wpisuj  si  w progra-

my Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej (EWT), które równie  wspó finan-

sowane s  ze rodków EFRR. Obecnie w ramach EWT realizowane s  trzy za-

sadnicze typy programów: transgraniczne, transnarodowe i mi dzyregionalne. 

Polska uczestniczy w dziesi ciu programach EWT, w ród których siedem doty-

czy wspó pracy transgranicznej, dwa to programy transnarodowe (Region Mo-

rza Ba tyckiego i Europa rodkowa) oraz program wspó pracy mi dzyregional-

nej INTERREG IVC8.

Program transnarodowy Europa rodkowa skierowany jest do wspó finan-

sowania projektów, których bud et ca kowity mie ci si  w przedziale od 1 od  

5 milionów euro. W wyj tkowych przypadkach dopuszczalne s  projekty  

o mniejszym, jak równie  wi kszym bud ecie. Nale y odnotowa , e partnerzy 

pochodz cy z Czech, W gier, Polski, S owacji i S owenii mog  uzyska  do-

finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu do 85%, natomiast wysoko

dofinansowania dla wnioskodawców pochodz cych z Austrii, Niemiec, W och

wynosi do 75%. W ród swoich priorytetów program Europa rodkowa zawiera 

                                                          
7  A. Czy ewska, Finansowanie procesów rewitalizacji – dobre praktyki cz onków stowa-

rzyszenia Forum Rewitalizacji, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Sopot, 20 czerwca 2008 roku,  
s. 2–3, www.sopot.pl/.../Rewitalizacja/rewitalizacja.../finansowanie_procesxw (26.03.2013). 

8 Por. na przyk ad http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuro 
pejskich/Strony/NSS.aspx (6.03.2013). 
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jeden zwi zany ze rodowiskiem. Dotyczy on redukcji ryzyka oraz skutków 

zagro e  naturalnych i wywo anych dzia alno ci  cz owieka, wpisuj c si

w mi dzynarodowe projekty rewitalizacji, takie jak REURIS.  

Jednym ze sztandarowych projektów unijnych, w ramach którego realizo-

wane s  prace rewitalizacyjne jest REURIS. Projekt ten, wspó finansowany ze 

rodków EFRR, realizowany jest w ramach programu INTERREG IV Europa 

rodkowa. Priorytet 3. Odpowiedzialne korzystanie ze rodowiska, obszar in-

terwencji P 3.1. Rozwój wysokiej jako ci rodowiska poprzez zarz dzanie za-

sobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochron . Celem projektu jest stwo-

rzenie kompleksowej strategii rozwi zywania problemów spo eczno-ekono-

micznych, ekologicznych i przestrzennych, a tak e wypracowanie metod, na-

rz dzi i procedur niezb dnych do sprostania wyzwaniom zwi zanym z rewitali-

zacj  miejskich przestrzeni nadrzecznych9. Realizacja celu tego projektu odby-

wa si  poprzez: wypracowanie i przetestowanie strategicznego podej cia do 

rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych, uwzgl dniaj cego zarówno specyfik

miast, jak i regionów, wskazanie i sprawdzenie wspólnych metod i procedur 

pracy zespo ów multidyscyplinarnych oraz konsultacji spo ecznych. Wa ne jest 

tak e wskazanie barier, ograniczaj cych realizacj  rewitalizacji przestrzeni nad-

rzecznych oraz sposobów ich usuwania, w tym poprzez realizacj  projektów 

pilota owych oraz transfer wiedzy i know-how w zakresie proprzyrodniczego 

zagospodarowania miejskich przestrzeni nadrzecznych. Niejakim sukcesem ju

osi gni tym jest zwi kszenie si wiadomo  lokalnych spo eczno ci dotycz -

cej znaczenia przestrzeni nadrzecznych w miastach w wyniku realizacji wspom-

nianych projektów10.

W projekcie uczestniczy 8 partnerów reprezentuj cych 6 regionów  

w trzech pa stwach. S  to: Polska (Katowice, Bydgoszcz), Republika Czeska 

(Pilzno, Brno) oraz Niemcy (Stuttgart, Lipsk). G ówny Instytut Górniczy w Ka-

towicach jest koordynatorem ca o ci projektu, a uniwersytet w Lipsku jest part-

nerem odpowiedzialnym za propagowanie wyników. Pozostali partnerzy s

dysponentami 6 terenów nadrzecznych, których projekt dotyczy.  

                                                          
9 Rzeki w miastach – przestrzenie pe ne ycia. Podr cznik, Zespó  Projektowy REURIS, 

Katowice–Stuttgart 2011, s. 2–5. 
10 Przestrzenie nadrzeczne – obszary pe ne ycia, „Reuris Newsletter” 2012, nr 6. 
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3. Projekty rewitalizacji – wybrane przyk ady

Projekty rewitalizacji nie dotycz  jedynie samych cieków. W procesie 

przygotowania i pó niejszej realizacji oprócz zagadnie  technicznych (zw asz-

cza w zakresie in ynierii wodnej) k adzie si  du y nacisk na aspekty zwi zane

z zasadami zrównowa onego rozwoju, jak równie  na to, by nie odbywa y si

bez udzia u spo eczno ci lokalnych. Wprowadzanie w oswojone przez t  spo-

eczno rodowisko nowych warto ci (cho by nawet tylko estetycznych) nie 

mo e odbywa  si  bez ich zaanga owania lub akceptacji tych e dzia a  przez 

miejscow  ludno . Odpowiednio przeprowadzone konsultacje spo eczne (czy 

jak niektórzy socjolodzy uwa aj : rewitalizacja przestrzeni spo ecznej) powo-

duj  wzrost wiadomo ci jednostki co do walorów miejsca, a co za tym idzie, 

i presji skierowanej na wszelkie dzia ania maj ce na celu polepszenie warun-

ków zarówno przyrodniczych, jak i spo ecznych. Nale y te  pami ta , e to 

spo eczno ci lokalne w zasadniczej wi kszo ci s  odbiorcami efektów zreali-

zowanych projektów rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych. 

3.1. Rewitalizacja lepiotki w Katowicach 

Zasadniczym celem prac realizowanych w ramach projektu REURIS 

w Katowicach by o odtworzenie jak najbardziej zbli onych do naturalnych wa-

runków doliny rzeki lepiotki w jej rodkowym biegu, przechodz cym przez 

obszary mocno zurbanizowane. Jedn  z g ównych przyczyn wyboru tego od-

cinka by o jego zagospodarowanie przestrzenne, jak równie  warunki ekolo-

giczne oraz spo eczne. Kontynuacja projektu budowy basenu burzowego w do-

linie cieku, korzystna struktura w asno ci gruntów (wi kszo  obszarów nad-

rzecznych by a w asno ci  gminy), jak równie  to, e dost p do zrealizowanych 

w trakcie prac obszarów i obiektów rekreacyjnych poprawi by warunki ycia 

mieszka ców okolicznych osiedli, powodowa o równie  wysokie poparcie spo-

eczne tego przedsi wzi cia11.

lepiotka to niewielki ciek maj cy swe ród a w lasach mi dzy Ochojcem 

a Murckami. W swym biegu licz cym oko o 8 km rzeka przep ywa przez kato-

                                                          
11 Temat rzeka. Rewitalizacja rzek miejskich: przewodnik praktyczny, red. K. Lange,  

S. Nissen, Project REURIS, 2012, s. 67–68. 
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wickie dzielnice Ochojec (równie  przez rezerwat przyrody Ochojec), Ligot

i Panewniki, by przy granicy z Koch owicami (dzielnic  Rudy l skiej) uj  do 

K odnicy. Powierzchnia dorzecza lepiotki wynosi 14 km² i w wi kszo ci s  to 

tereny poro ni te lasami. Jedynie rodkowy bieg rzeki przypada na silnie zur-

banizowane obszary o du ym zaludnieniu. 

Koryto rzeki przez wiele ostatnich lat by o uregulowane (wybetonowane)  

i w niektórych miejscach przesuni te nawet o kilkana cie metrów. Dodatkowo, 

zrzuty cieków z okolicznych obszarów silnie zurbanizowanych, jak równie

zak adów przemys owych dokona y dzie a degradacji. Sytuacj  poprawi o ska-

nalizowanie okolicznych dzielnic oraz fakt, e wspomniane zak ady równie

zminimalizowa y swe negatywne oddzia ywanie na rodowisko doliny lepiot-

ki. Ta wieloletnia antropopresja nie pozosta a bez wp ywu na stan rodowiska,

tak wi c niezb dne okaza o si  przyst pienie do prac zmierzaj cych do rewitali-

zacji tego obszaru. Roboty techniczne rozpocz to na wiosn  2010 roku, a w ich 

ramach mi dzy innymi: 

a) wykonano niezb dne dla zwi kszenia ró norodno ci siedliskowej 

zmiany w korycie rzeki; 

b) odtworzono mokrad a w celu zwi kszenia retencji wody; 

c) zrealizowano odprowadzenie wód deszczowych z wykorzystaniem 

cz ci starego koryta lepiotki;

d) przywrócono na zboczach oraz na dnie doliny naturaln  pokryw  ro-

linn ;

e) usuni to ro linno  obc  siedliskowo; 

f) urz dzono obszary i obiekty rekreacyjne w postaci placu zabaw, tak zwa-

nego zielonego amfiteatru, cie ki edukacyjnej, cie ek spacerowych, 

zej cia na dno doliny, kilku mostków oraz punktów widokowych. 

Prace te uko czono pod koniec 2010 roku, odnowiwszy 210 m2 suchego 

oraz 950 m2 mokrego starorzecza12.

Ca y przedstawiony powy ej proces zaowocowa  terenami przyjaznymi 

z punktu widzenia rodowiska przyrodniczego oraz bardziej dogodnymi do 

wykorzystania na cele spo eczne i kulturalne. Przywrócenie walorów estetycz-

nych (zarówno pod wzgl dem widoku, jak i zapachu) spowodowa o wi ksz

eksploracj  rekreacyjn  i wypoczynkow  tych terenów przez okoliczn  ludno ,

                                                          
12  J. Klecki, Rewitalizacja przestrzeni nadrzecznych na przyk adzie doliny rzeki lepiotki

w Katowicach, maszynopis pracy dyplomowej napisanej w ramach studiów podyplomowych 
„Nowoczesna Gospodarka Przestrzenna”, GWSH, Katowice 2011, s. 22; Temat rzeka…, s. 69. 
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czego przyk adem mog  by  zorganizowane eventy, takie jak Piknik Eko- 

-Brzmienia (z czerwca 2011 roku) czy Rajd Dolin lepiotki (z pa dziernika

2011 roku), które zgromadzi y oko o 1000 osób.

3.2. Programy rewitalizacyjne przestrzeni nadrzecznych w Bydgoszczy 

Bydgoszcz jest miastem, w którym jednym z najwa niejszych elementów 

kreuj cych jego krajobraz jest Brda oraz Kana  Bydgoski. cis e zwi zki miasta 

z tymi ciekami trwaj ce od wielu wieków odcisn y na przestrzeni przyrodni-

czej i kulturowej wyra ne pi tno. Jednak po d ugim okresie prosperity gospo-

darczej, opartej na wykorzystaniu Brdy i kana u, podobnie jak w innych mia-

stach nadrzecznych, nast pi  proces odwracania si  od rzeki. W tym w a nie

zjawisku upatruje si  jeden z elementów (zw aszcza spo eczny) powoduj cy 

siln  degradacj  przestrzeni nadrzecznej miasta. W celu odnowy i zachowania 

specyficznych za o e  krajobrazowych przyst piono do opracowania, a nast p-

nie realizacji projektów rewitalizacyjnych. Istotny oraz niezwykle motywuj cy 

do dzia ania, zarówno w adze administracyjne, jak i spo eczno ci lokalne, jest 

równie  fakt, e za o enie przestrzenne zwane Bydgoskim W z em Wodnym 

jest integraln  cz ci  Mi dzynarodowej Drogi Wodnej E70, cz cej Europ

Zachodni  ze Wschodni .

W mie cie realizowane by y dotychczas trzy projekty rewitalizacji, doty-

cz ce ró nych obszarów miasta ci le jednak zwi zanych z Brd  i Kana em 

Bydgoskim. 

3.2.1. Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego W z a Wodnego 

Jest to projekt wchodz cy w sk ad programu „Wykorzystanie ródl do-

wych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” finansowanego przez IN-

TERREG IIIB Region Morza Ba tyckiego13. Najwa niejszymi celami projektu 

by y:  

a) zwi kszenie roli Bydgoszczy na szlaku wodnym Berlin–Kaliningrad 

poprzez popraw  jako ci infrastruktury nadbrze nej;

b) modernizacja miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego; 

                                                          
13 Rzeki w miastach…, s. 79. 
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c) bagrowanie Brdy oraz Kana u Bydgoskiego; 

d) wyznaczenie pewnych wytycznych do promowania BWW; 

e) stworzenie nowej to samo ci nadrzecznych przestrzeni miejskich; 

f) odnowa dawnych terenów rekreacyjnych; 

g) rozwój turystyki i rekreacji. 

Mo na stwierdzi , e prace podporz dkowane tak sformu owanym celom 

maj  przywróci  dawn  to samo  miasta jako „bliskiego rzece” oraz zachowa

bogactwo dziedzictwa naturalnego i kulturowego Bydgoszczy jako „wodnej 

stolicy Polski”14.

W ramach tego projektu zrealizowano równie  przebudow  mariny 

„Gwiazda”, rozpocz to budow  mariny „Zawisza” oraz oddano do u ytku przy-

stanki tramwaju wodnego, a tak e zmodernizowano trzy kilometry bulwarów.  

3.2.2. Rewitalizacja naturalnych i kulturowych zasobów Wyspy M y skiej

 oraz obszarów przyleg ych

Wyspa M y ska o powierzchni oko o 6,5 ha to obszar o przemys owej hi-

storii. Oddzielona od Bydgoszczy Brd  oraz jej odnog  M ynówk  by a miej-

scem lokalizacji m ynów, spichlerzy, tartaków, warsztatów sukienniczych czy 

te  szewskich. Nie mo na te  nie wspomnie  o jej funkcji królewskiego cen-

trum menniczego, które pe ni a w XVI i XVII wieku. Jednak lata zaniedba

w sferze przyrodniczej i architektonicznej doprowadzi y do licznych zniszcze ,

co z kolei doprowadzi o do swoistego wyalienowania wyspy z przestrzeni miej-

skiej Bydgoszczy. 

Zasadnicze cele projektu rewitalizacji wyspy zak ada y renowacj  zabyt-

kowych obiektów w celu pe nego wykorzystania kulturowego, turystycznego  

i rekreacyjnego jej potencja u. Ca o  projektu zrealizowana zosta a w czterech 

etapach w latach 2006–2011: 

a) etap I – „Rewitalizacja Wyspy M y skiej w celach rozwoju przedsi -

biorczo ci” (2006–2007) – to okres renowacji i adaptacji budynku 

przy ulicy Mennicy 6 na potrzeby funkcjonuj cego tam wspó cze nie

Centrum Pracy i Przedsi biorczo ci, budowy trzech stylizowanych 

k adek mi dzy wysp  a reszt  miasta oraz odtworzenia kompleksu za-

bytkowego kana u Mi dzywodzie; 

                                                          
14 Ibidem, s. 78. 
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b) etap II – „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na Wyspie 

M y skiej w Bydgoszczy (2007 – 2009) – obejmowa  renowacj  ko-

lejnych pi ciu zabytkowych budynków i ich adaptacj  na potrzeby 

kompleksu muzealnego; 

c) etap III – „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy M y skiej i jej 

najbli szego otoczenia” (2008–2010) – w ramach tego etapu odnowio-

no zabytkow  ulic , wybudowano amfiteatr oraz plac zabaw, jak rów-

nie  wykonano rekultywacj  terenów zielonych i odbudowano przysta ;

d) etap IV – „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych” (lata 

2009–2011) – zako czy  si  wybudowaniem mariny oraz odbudowa-

niem przystani znajduj cych si  po pó nocnej stronie wyspy15.

3.2.3. Program rewitalizacji Starego Kana u

Stary Kana  jest pozosta o ci  po XVIII-wiecznym za o eniu hydrotech-

nicznym, b d cym cz ci  wi kszego za o enia, jakim wspó cze nie jest Droga 

Wodna E70. W latach wietno ci kana u otaczaj ca go przestrze  by a równie

wa n  cz ci  miasta. Znajduj cy si  nad kana em park miejski o powierzchni 

oko o 65 ha stanowi  miejsce ch tnie odwiedzane przez mieszka ców, a jego 

planowe za o enie z pocz tków XX wieku by o walorem podnosz cym jego 

atrakcyjno .

Zanik znaczenia gospodarczego Starego Kana u doprowadzi  do cz cio-

wego jego zasypania w latach siedemdziesi tych ubieg ego wieku i utraty przez 

park atrakcyjno ci. Najbardziej zniszczona, ródmiejska, cz  parku o po-

wierzchni oko o 3 ha zosta a obj ta w a nie tym projektem, realizowanym 

w drugiej po owie 2011 roku. Jego zasadniczym celem by a realizacja zagospo-

darowania uwypuklaj cego nietypowe ukszta towanie terenu umo liwiaj ce

mieszka com wypoczynek w s siedztwie wody, ale równie  dzia ania z zakresu 

zwi kszenia i zachowania istniej cej ju  bioró norodno ci. W efekcie prac nad 

realizacj  projektu stworzono now , uporz dkowan  przestrze  publiczn , za-

chowuj c  jednak swoj  warto  historyczn  i kompozycyjn . Wprowadzono 

te  wiele elementów s u cych wypoczynkowi i rekreacji, takich jak: place 

                                                          
15 Ibidem, s. 81–82. 
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wypoczynkowe, schody, cie ki, k adki, liczne miejsca odpoczynku, place zbaw 

dla dzieci i tym podobne16.

Ponownie zrewitalizowany obszar parku nad Starym Kana em staje si

miejscem wypoczynku, rekreacji oraz spotka  zarówno mieszka ców, jak 

i przybywaj cych do Bydgoszczy turystów. 

Podsumowanie

Ka d  popraw  stanu komponentów rodowiska przyrodniczego i kultu-

rowego nale y postrzega  jako szans , a nie zagro enie. Odnowienie za o e

parkowych, wprowadzenie terenów zielonych w obszary o cis ej zabudowie 

oraz wszelkie dzia ania na substancji budowlanej zmierzaj ce do poprawy per-

cepcji estetycznej w szybkim czasie przydaj  takim miejscom odbiorców. Je eli

dodatkowo miejsca takie legitymuj  si  specyficznym dziedzictwem kulturo-

wym, to mo na za o y , e b d  one wykorzystywane na cele wypoczynkowe 

(zrewitalizowane tereny wokó lepiotki w Katowicach), rekreacyjne oraz tury-

styczne (zrewitalizowane obszary Bydgoskiego W z a Wodnego).

Oczywi cie ranga ich jest ró na. Trudno bowiem zak ada , e dolina le-

piotki stanie si  atrakcj  ponadlokaln , a bydgoska Wyspa M y ska czy pow-

sta e w wyniku rewitalizacji obiekty infrastruktury turystyki wodnej osi gn

znaczenie mi dzynarodowe. Wa ne jest jednak, e obszary poddane rewitaliza-

cji wprowadzaj  w ca e za o enie przestrzenne miasta nowe warto ci krajobra-

zu, stanowi ce wa ny walor z punktu widzenia turystyki, jak równie  promocji 

miasta. 

Nale y jednocze nie podkre li  wag rodków finansowych niezb dnych 

dla realizacji tego typu projektów. Z tego wzgl du na uwag  zas uguje znacze-

nie unijnych funduszy w procesie ich wspó finansowania. Bior c pod uwag

przygotowania planu finansowego na kolejny okres programowania unijnej 

polityki spójno ci, nale y mie  nadziej , e równie  w latach 2014–2020 b d

istnia y formalne mo liwo ci wspó finansowania przedsi wzi  rewitalizacyj-

nych ze rodków UE. 

                                                          
16 Temat rzeka…, s. 65–67. 
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EUROPEAN UNION FUNDS FINANCING THE REVITALIZATION  

OF RIVERSIDE SPACE AND THEIR IMPORTANCE FOR TOURISM

AND RECREATION – SELECTED CASES 

Summary

As a result of centuries-long anthropogenic impact on rivers and their related vi-

cinity, currently these are often areas of high degradation of both natural and social 

environment. Constantly increasing ecological awareness of communities related to 

degraded areas resulted in increased popularity of land restoration and revitalization 

projects for these regions. An essential element that encourages such actions is all kinds 

of legal-administrational instruments along with financial support of EU funds and 

programmes (e.g. REURIS). 

Besides obvious ecological benefits, revitalization of watercourses and their vi-

cinity is also important for local communities. Even introduction of new aesthetic va-

lues alone causes that areas undergoing land restoration and revitalization can provide 

recreation and tourism with values that are unusual for degraded urbanized areas  

(e.g. revitalized lepiotka valley in Katowice or programs carried out within the revi-

talization scheme for the Bydgoszcz Water Junction) and in regions outside cities, they 

are used for restoration and maintenance of objects with well-recognized tourist func-

tion (e.g. Elbl g Channel). 

Keywords: revitalization, land restoration, riverside space, European Union financing 

programmes

Translated by Robert Górniak 
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ZNACZENIE RODKÓW Z FUNDUSZY UE  
DLA ROZWOJU TURYSTYKI W MA OPOLSCE

Streszczenie 

Artyku  przedstawia wp yw wsparcia z funduszy UE na rozwój turystyki w woje-

wództwie ma opolskim. Wp yw ten jest wyra nie odczuwalny i wynika z jego kluczo-

wej roli w kontek cie konkurencyjno ci regionalnej oraz zrównowa onego rozwoju 

gospodarczego. Opracowanie opiera si  na studiach literaturowych z zakresu turystyki, 

funduszy unijnych oraz przedsi biorstw turystycznych, a tak e analizie cudzych bada

empirycznych. 

S owa kluczowe: Ma opolska, fundusze UE, wsparcie publiczne 

Wprowadzenie

Celem artyku u jest przedstawienie wp ywu wsparcia z funduszy UE na 

sektor turystyki w województwie ma opolskim. Ten wp yw jest wyra nie od-

czuwalny i wynika z kluczowej roli turystyki w kontek cie konkurencyjno ci

regionalnej oraz zrównowa onego rozwoju gospodarczego. Opracowanie opiera 

si  na studiach literaturowych z zakresu turystyki, funduszy unijnych oraz 

przedsi biorstw turystycznych, a tak e analizie cudzych bada  empirycznych. 
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1. Uwarunkowania wsparcia turystyki w Ma opolsce

Ze wzgl du na rodzaj wykorzystywanych instrumentów oddzia ywania 

wyró nia si  dwa kierunki wsparcia1:

a) bezpo rednie, które anga uje transfery finansowe lub w postaci okre-

lonych dóbr przy u yciu takich instrumentów, jak na przyk ad dotacje 

lub bezp atne doradztwo; ma charakter selektywny (przyznawane jest 

indywidualnie przedsi biorcom spe niaj cym okre lone kryteria); 

b) po rednie, zwi zane z kszta towaniem materialnego i regulacyjnego 

otoczenia dzia alno ci gospodarczej przy u yciu takich instrumentów 

jak inwestycje w infrastruktur  materialn , regulacje wspieraj ce

ochron  konkurencji i w asno ci intelektualnej czy ograniczenie biu-

rokracji; ma zazwyczaj charakter powszechny (kierowane jest do ca ej

populacji lub jej okre lonych grup, nie za  indywidualnie).  

W Unii Europejskiej wsparcie bezpo rednie finansowane jest ze rodków bud-

etowych poszczególnych pa stw oraz przez system funduszy unijnych i ma 

charakter pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Wsparcie to ma charakter 

selektywny, to znaczy: dotyczy przedsi biorstw wyodr bnionych okre lonymi 

kryteriami, jak: wiek, sektor czy po o enie geograficzne2. Wsparcie po rednie

obejmuje pomoc, która nie jest kierowana do indywidualnych podmiotów, lecz 

stanowi interwencj  pa stwa w formie inwestycji lub regulacji dotycz cych 

ca ej populacji przedsi biorstw (kraju lub jednostki administracyjnej), ma zatem 

charakter powszechny3.

Fundusze UE s  funduszami celowymi, które wspieraj  dzia ania w ra-

mach obszarów priorytetowych okre lonych w programach pomocowych (ope-

racyjnych). Jednym z takich obszarów jest turystyka, która stanowi jedn  z naj-

wa niejszych ga zi gospodarki województwa ma opolskiego. Przychody rocz-

ne z turystyki w Ma opolsce szacuje si  na poziomie prawie 10 miliardów z o-

tych4. Strategia Rozwoju Województwa Ma opolskiego5 okre la turystyk  jako 

                                                          
1  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Creating Top-Class Business 

Support Services, Commission Staff Working Paper, SEC (2001) 1937, Brussels, 28.11.2001. 
2  B. Piasecki, Przedsi biorczo  i ma a firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu ódzkiego, ód  1997. 
3 Ibidem.
4 Województwo Ma opolskie 2007, Urz d Marsza kowski Województwa Ma opolskiego,

Kraków 2008. 
5 Strategia Rozwoju Województwa Ma opolskiego na lata 2007–2013, Urz d Marsza -

kowski Województwa Ma opolskiego, Kraków 2006. 
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kluczowy sektor w kontek cie konkurencyjno ci regionalnej. Warunki dla roz-

woju przedsi biorczo ci w Ma opolsce s  korzystne ze wzgl du na rozwini t

infrastruktur  gospodarcz  regionu, dost pno  komunikacyjn , atrakcyjny  

i ch onny rynek zbytu, wielko  i jako  zasobów ludzkich oraz koszty pracy. 

Atrakcyjno  turystyczna Ma opolski stanowi podstaw  rozwoju sektora 

turystycznego, szczególnie tak zwanego przemys u czasu wolnego (leisure in-
dustry). W rejestrze podmiotów gospodarczych REGON województwa ma o-

polskiego zarejestrowano 11 374 przedsi biorstw prowadz cych dzia alno

bezpo rednio w turystyce, w tym 894 to podmioty gospodarcze prowadz ce

obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania, a 362 dzia aj  jako organizato-

rzy turystyki i po rednicy turystyczni6.

Do najwa niejszych zidentyfikowanych problemów sektora turystyki  

w Ma opolsce7 zalicza si :

a) nierównomierne rozmieszczenie bazy noclegowej w województwie 

(ponad 80% koncentruje si  na czterech powiatach: mie cie Krakowie, 

tatrza skim, nowos deckim i nowotarskim); 

b) braki w zakresie stanu i struktury obiektów bazy noclegowej, mi dzy 

innymi niski standard wyposa enia obiektów, niewielka mo liwo

zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych go ci;

c) s abo rozwini t  infrastruktur  turystyczn  w zakresie w a ciwego

wyposa enia i oznakowania mi dzy innymi szlaków turystycznych, 

miejsc biwakowych i tym podobnych; 

d) stosunkowo nisk  jako  oferty turystycznej poza najwi kszymi o rod-

kami ruchu turystycznego; 

e) ma  liczb  oraz niewielkie zró nicowanie oferowanych produktów tu-

rystycznych; 

f) stosunkowo niski poziom us ug wiadczonych przez uzdrowiska; 

g) niski standard i brak promocji oferty agroturystycznej w Ma opolsce;

h) sezonowo  dzia alno ci;

i) zbyt ma  liczb  szybkich po cze  drogowych oraz kolejowych; 

j) niedostatecznie rozwini t  i skoordynowan  sie  punktów informacji 

turystycznej; 

                                                          
6 Badanie ruchu turystycznego w województwie ma opolskim 2008. Raport ko cowy, In-

stytut Turystyki, Warszawa 2009. 
7 Kierunki rozwoju turystyki dla województwa ma opolskiego na lata 2008–2013, Urz d

Marsza kowski Województwa Ma opolskiego, Kraków 2009. 
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k) niewystarczaj c  promocj  produktów i walorów regionu; 

l) brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanego personelu.

Zarówno ma opolskie instytucje rz dowe, jak i samorz dowe staraj  si  podej-

mowa  nast puj ce dzia ania maj ce na celu tworzenie korzystnych warunków 

dla rozwoju przedsi biorczo ci8 i po rednio sektora turystyki: 

a) ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsi biorców podejmuj cych nowe 

inwestycje w regionie; 

b) specjalne strefy ekonomiczne oraz strefy aktywno ci gospodarczej ofe-

ruj ce preferencyjne warunki dzia alno ci gospodarczej; 

c) zwi kszanie dost pno ci gruntów pod zabudow  gospodarcz ;

d) sprzeda  lub dzier awa nieruchomo ci pod dzia alno  gospodarcz

stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du tery-

torialnego;

e) zapewnienie przedsi biorcom przyjaznego otoczenia administracyjne-

go, na przyk ad punkty obs ugi przedsi biorców oraz propagowanie 

rozwoju organizacji zrzeszaj cych przedsi biorstwa;

f) wspieranie przedsi biorczo ci oraz instytucji otoczenia biznesu; 

g) programy pomocowe umo liwiaj ce pozyskanie rodków z funduszy 

Unii Europejskiej. 

Rozwi zywanie problemów sektora turystycznego wymaga komplekso-

wych i wspólnych dzia a  w regionie. Istotna jest tu rola regionalnych (ROT)  

i lokalnych organizacji turystycznych (LOT), które wspieraj  samorz dy  

w podejmowanych dzia aniach poprzez opiniowanie programów pomocowych, 

dostarczanie informacji o ruchu turystycznym, prezentowanie i promowanie 

Ma opolski na targach krajowych i zagranicznych, prowadzenie imprez i akcji 

promocyjnych, szkole , warsztatów i konferencji, pomoc zainteresowanym pod-

miotom w aplikowaniu o rodki unijne. G ówne dzia ania9 zorientowane s  na: 

a) systematycznym rozwoju oraz podnoszeniu standardów bazy obs ugu-

j cej ruch turystyczny (noclegi, gastronomia, wycieczki, serwis, us ugi

towarzysz ce i tym podobne) oraz infrastruktury tych us ug;

b) rozwoju zaplecza kulturalnego i rozrywkowego (na przyk ad budowa 

sal koncertowych, wystawowych, amfiteatrów i tym podobnych); 

                                                          
8  J. Gancarczyk, M. Gancarczyk, Czynniki rozwoju przedsi biorczo ci w województwie 

ma opolskim, Wydawnictwo Urz du Marsza kowskiego, Kraków 2009. 
9 Kierunki rozwoju turystyki…
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c) tworzeniu infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w oparciu  

o wykreowane produkty turystyczne; 

d) rozwoju funkcji leczniczo-wypoczynkowych w gminach uzdrowisko-

wych; 

e) utrzymaniu i tworzeniu infrastruktury szlaków i tras turystycznych  

w regionie z wykorzystaniem markowych produktów turystyki ca o-

rocznej;

f) rozwoju stacji narciarskich oraz zbiorników wodnych; 

g) tworzeniu nowych markowych produktów turystycznych oraz pakie-

tów turystycznych i rekreacyjnych; 

h) integracji sektora publicznego z sektorem prywatnym dzia aj cym  

w dziedzinie turystyki; 

i) wsparciu przedsi biorstw dzia aj cych w bran y turystycznej i oko o-

turystycznej; 

j) wspieraniu rozwoju sektora agroturystycznego; 

k) stworzeniu zintegrowanego systemu informacji turystycznej; 

l) promowaniu regionu; 

m) aktywizacji turystycznej i rekreacyjnej oraz promowaniu mniej 

ucz szczanych obszarów turystycznych; 

n) wyd u eniu sezonu turystycznego. 

Wiele ze wskazanych powy ej obszarów wsparcia turystyki zosta o wpisanych 

w przyk adowe rodzaje projektów podlegaj cych dofinansowaniu z funduszy 

Unii Europejskiej. 

2. Wsparcie przedsi biorstw turystycznych w Ma opolsce

Kluczowym elementem poprawy jako ci wiadczonych us ug jest podej-

mowanie dzia a  w zakresie poprawy konkurencyjno ci lokalnej i regionalnej 

gospodarki turystycznej. Wspó czesne regionalne gospodarki turystyczne kon-

kuruj  ze sob , wykorzystuj c do tego celu ró ne narz dzia, a przede wszystkim 

stawiaj  na wysoko konkurencyjny i innowacyjny produkt10. Wi kszo  pro-

                                                          
10  A. Panasiuk, Wspó praca samorz du terytorialnego i przedsi biorstw turystycznych – 

zagadnienia instytucjonalne, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsi biorstwo. Samo-
rz d. Wspó praca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE, Jelenia Góra 2006. 
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duktów turystycznych regionu tworz  przedsi biorstwa lokalne11. Analiza do-

st pnych programów i dzia a  wspieraj cych sektor turystyki w województwie 

ma opolskim pozwala wyró ni  nast puj ce grupy beneficjentów ostatecznych: 

a) osoby fizyczne planuj ce podj cie dzia alno ci gospodarczej w sekto-

rze turystyki, rekreacji i sportu – wsparcie w postaci szkole  z zakresu 

przedsi biorczo ci, doradztwa, bezzwrotnych dotacji na za o enie

dzia alno ci;

b) kadry zarz dzaj ce – wsparcie w postaci szkole , warsztatów, studiów 

podyplomowych z zakresu profesjonalnego zarz dzania przedsi bior-

stwem turystycznym; 

c) pracownicy przedsi biorstw turystycznych – wsparcie w postaci szko-

le  j zykowych, z zakresu obs ugi klienta i tym podobne; 

d) studenci – wsparcie w postaci dofinansowania studiów podyplomo-

wych, kursów, warsztatów z zakresu turystyki realizowanych przez 

szko y wy sze.

Rodzaj podmiotów, dla których przewidziane zosta o wsparcie, w du ej mierze 

determinuje charakter realizowanych projektów. Inwestycje podmiotów pub-

licznych zwi zane s  g ównie z budow , rozbudow , renowacj  ogólnodost p-

nej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przyczyniaj cej si  do zwi kszenia

atrakcyjno ci turystycznej danego obszaru. Projekty szkó  wy szych, organiza-

cji pozarz dowych i firm szkoleniowych nakierowane s  na rozwój kapita u

ludzkiego oraz przedsi biorczo ci. Inwestycje realizowane przez przedsi bior-

stwa maj  na celu ich rozwój, wzrost przychodów oraz podnoszenie konkuren-

cyjno ci. ród em dotacji dla turystyki w województwie ma opolskim s  pro-

gramy operacyjne. Zawarte w nich priorytety oraz dzia ania przewiduj  bez-

po rednie lub po rednie wsparcie turystyki. Jednym z g ównych narz dzi reali-

zacji celów, kierunków i priorytetów polityki w zakresie rozwoju turystyki jest 

Ma opolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO). 

                                                          
11  E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarz dzania strategicznego,

Wydawnictwo Szko y G ównej Handlowej, Warszawa 1998. 
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3. ród a wsparcia sektora turystycznego w Ma opolsce

G ównym ród em dotacji dla sektora turystyki s  programy operacyjne 

UE. Zawarte w nich priorytety oraz dzia ania przewiduj  bezpo rednie lub po-

rednie wsparcie turystyki12. Najwa niejszym narz dziem realizacji celów, kie-

runków i priorytetów polityki województwa ma opolskiego w zakresie rozwoju 

turystyki jest Ma opolski Regionalny Program Operacyjny13, w którego ramach 

uwzgl dniony zosta  specjalny temat priorytetowy po wi cony turystyce. W ra-

mach Osi priorytetowej nr 3 „Turystyka i przemys  kulturowy” wsparcie tury-

styki przewiduj  nast puj ce dzia ania:

a) Dzia anie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat A. Budo-

wa regionalnego systemu informacji turystycznej – wsparcie uzyskaj

projekty zak adaj ce tworzenie: zintegrowanego systemu gromadze-

nia, przetwarzania i udost pniania baz danych z wykorzystaniem in-

ternetu; zorganizowanej sieci centrów i punktów informacji turystycz-

nej; zintegrowanego systemu oznakowania atrakcji i obszarów atrak-

cyjnych turystycznie; zintegrowanego systemu promocji i sprzeda y

produktów i oferty turystycznej regionu; 

b) Dzia anie 3.1. Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastruktur

uzdrowiskow  – wsparcie uzyskaj  projekty polegaj ce na budowie, 

rozbudowie i renowacji ogólnodost pnej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie uzdrowisk, mi dzy innymi pi-

jalnie wód mineralnych, szlaki i cie ki turystyczne, punkty widoko-

we, otwarte baseny k pielowe, parki zdrojowe; 

c) Dzia anie 3.1. Schemat C. Rozwój produktów oferty turystycznej re-

gionu – wsparcie uzyskaj  projekty polegaj ce na: opracowaniu 

i wdro eniu nowych produktów turystycznych o zasi gu regionalnym 

oraz rozbudowie istniej cych produktów turystycznych; budowie, roz-

budowie i renowacji szlaków turystycznych; budowie nowych i roz-

budowie istniej cych stacji narciarskich; budowie infrastruktury turys-

tycznej s u cej rozwojowi turystyki na akwenach; rozbudowie infra-

                                                          
12  J. Gancarczyk, Wsparcie funduszy Unii Europejskiej, w: Przedsi biorczo  w turystyce. 

Zasady i praktyka, red. M. Bednarczyk, CeDeWu, Warszawa 2010. 
13 Ma opolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013, Urz d Marsza kowski

Województwa Ma opolskiego, Kraków 2008. 
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struktury rekreacyjnej; przystosowaniu terenów zdegradowanych do 

nowych funkcji zwi zanych z turystyk ;

d) Dzia anie 3.1. Schemat D. Inwestycje w popraw  bazy noclegowej 

oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych – 

wsparcie uzyskaj  projekty polegaj ce na: budowie nowych i rozbu-

dowie istniej cych obiektów hotelarskich; przystosowaniu obiektów 

zabytkowych do funkcji hotelarskich; podniesieniu standardów istnie-

j cych obiektów noclegowych; inwestycjach w istniej ce schroniska. 

Wsparcie okre lonych typów projektów dotycz cych turystyki przewi-

dziane zosta o równie  poza Osi  priorytetow  nr 3 MRPO w ramach nast pu-

j cych dzia a :

a) Dzia anie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjno ci przedsi -

biorstw, Schemat D. Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych 

dla przedsi biorstw – wsparcie to ma charakter pomocy po redniej

i zwrotnej przekazywanej w postaci po yczek udzielanych przez fun-

dusze po yczkowe przedsi biorcom prowadz cym dzia alno  w bran-

y turystycznej; przyk ad takiego wsparcia stanowi Fundusz Rozwój 

Turystyki w Ma opolsce prowadzony przez Fundacj  Rozwoju Regio-

nu Rabka, który od pocz tku 2010 roku udzieli  przedsi biorcom  

21 po yczek o cznej warto ci 1,8 miliona z otych; 

b) Dzia anie 8.1. Promocja Polski na arenie mi dzynarodowej – w ra-

mach dzia ania mo liwe jest wsparcie kampanii promuj cych region  

i jego walory, festiwali oraz wystaw realizowanych poza granicami 

kraju;

c) Dzia anie 8.2. Budowanie pozycji Ma opolski w europejskich sieciach 

wspó pracy – w ramach dzia ania wsparcie mog  uzyska  projekty re-

alizowane z partnerami zagranicznymi promuj ce idee turystyki wiej-

skiej oraz produktów turystycznych. 

W ramach Ma opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego14 prze-

widziane zosta o ponadto wsparcie dwóch projektów dotycz cych turystyki 

znajduj cych si  w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Klu-

czowych: 

                                                          
14 Ibidem.
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a) „Ma opolski System Informacji Turystycznej” – projekt o cznej war-

to ci 14,8 miliona z otych realizowany przez Województwo Ma opol-

skie;

b) „Centrum Kongresowe Rondo Grunwaldzkie” – projekt o warto ci

prawie 83 milionów z otych realizowany przez gmin  miejsk  Kra-

ków.

W latach 2007–2013 z Ma opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

przeznaczonych zostanie oko o 170 milionów z otych na realizacj  projektów 

bezpo rednio wspieraj cych turystyk .

Drugim wa nym programem umo liwiaj cym pozyskanie dotacji na roz-

wój turystyki jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)15.

Uzyskanie pomocy mo liwe jest w ramach nast puj cych dzia a :

– Dzia anie 6.1. Paszport do eksportu – wsparcie przewiduje dofinanso-

wanie udzia u w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych 

oraz doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsi -

biorcy na wybranych rynkach docelowych; 

– Dzia anie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski – dzia anie to 

przeznaczone jest dla Polskiej Organizacji Turystycznej na realizacj

projektów z zakresu: bada  i analiz marketingowych w obszarze tury-

styki; obs ugi i rozbudowy ogólnopolskiego systemu informacji tury-

stycznej; dzia a  promocyjnych, informacyjnych i reklamowych; dzia-

a  marketingowych w zakresie rozwoju i promocji turystyki bizneso-

wej; dodatkowo Uszczegó owienie POIG w ramach tego dzia ania

wskazuje grupy beneficjentów ostatecznych, do których zaliczaj  si

podmioty oraz instytucje otoczenia biznesu dzia aj ce w bran y tury-

stycznej; 

– Dzia anie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponad-

regionalnym – w ramach tego dzia ania przewidziane zosta o wsparcie 

dla projektów ponadregionalnych zwi zanych z unikalnymi produktami 

i atrakcjami turystycznymi umieszczonymi na Li cie Projektów Indy-

widualnych; z województwa ma opolskiego do projektów takich nale-

: projekt „Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wie-

liczka” o warto ci 33 miliony z otych realizowany przez Kopalni  Soli 

Wieliczka SA oraz projekt „ ladem europejskiej to samo ci Krakowa – 

                                                          
15  J. Gancarczyk, op.cit.
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Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku G ównego” o warto ci

38 milionów z otych realizowany przez gmin  miejsk  Kraków;

– Dzia anie 8.1. Wspieranie dzia alno ci gospodarczej w dziedzinie go-

spodarki elektronicznej – dzia anie to przeznaczone jest dla przedsi -

biorców funkcjonuj cych na rynku poni ej 12 miesi cy, którzy w wy-

niku realizacji projektu wprowadz  nowe e-us ugi; projekty przedsi -

biorców z województwa ma opolskiego, którzy dotychczas uzyskali 

wsparcie w ramach tego dzia ania polega y g ównie na stworzeniu 

funkcjonalnych portali umo liwiaj cych oferowanie us ug turystycz-

nych za po rednictwem internetu, wirtualnych przewodników, cyfro-

wych tras turystycznych. 

Kolejnym programem umo liwiaj cym realizacj  tak zwanych projektów 

mi kkich w obszarze turystyki jest Program Operacyjny Kapita  Ludzki  

(PO KL)16. Uzyskanie wsparcia mo liwe jest w ramach nast puj cych dzia a :

a) Dzia anie 2.1.1. Rozwój kapita u ludzkiego w przedsi biorstwach –

dzia anie przewiduje mo liwo  dofinansowania projektów szkole-

niowych i szkoleniowo-doradczych skierowanych do pracowników 

przedsi biorstw turystycznych; 

b) Dzia anie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samoza-

trudnienia – dzia anie realizowane przez tak zwanych operatorów skie-

rowane jest do osób planuj cych rozpocz cie dzia alno ci gospodar-

czej w obszarze turystyki i rekreacji; wsparcie ma charakter szkole ,

doradztwa oraz bezzwrotnej pomocy finansowej do wysoko ci 40 ty-

si cy z otych; 

c) Dzia anie 8.1. Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie – 

dzia anie umo liwia przedsi biorstwom dzia aj cym w bran y tury-

stycznej uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie szkole  dla 

w asnych pracowników; w ramach dzia ania przewidziane jest równie

wsparcie dla podmiotów organizuj cych szkolenia ogólne i zawodowe 

dla pracowników sektora turystyki i rekreacji. 

Wsparcie przedsi biorczo ci oraz rozbudowy infrastruktury turystycznej 

na obszarach wiejskich przewidziane zosta o w Programie Operacyjnym Roz-

woju Obszarów Wiejskich (POROW)17 w ramach nast puj cych dzia a :

                                                          
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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a) Dzia anie 311. Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej – 

wsparcie skierowane jest do rolników na realizacj  projektów zwi za-

nych z podj ciem lub rozwojem dzia alno ci zwi zanej z turystyk ,

rekreacj  i wypoczynkiem; 

b) Dzia anie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw – dzia anie

przewiduje dofinansowanie projektów inwestycyjnych istniej cych 

mikroprzedsi biorstw lub osób planuj cych rozpocz cie dzia alno ci

w zakresie turystyki lub agroturystyki; 

c) Dzia anie 313. Odnowa i rozwój wsi – wsparcie skierowane jest do 

gmin wiejskich na realizacj  projektów polegaj cych na budowie oraz 

rozbudowie infrastruktury zwi zanej z rozwojem funkcji turystycznych; 

d) Dzia anie 413. Wdra anie lokalnych strategii rozwoju – dzia anie re-

alizowane przez lokalne grupy dzia ania ma na celu finansowe wspar-

cie tak zwanych ma ych projektów realizowanych w obszarze lokal-

nych strategii rozwoju; przyk adowe projekty dotycz  rozwoju agro-

turystyki i turystyki na obszarach wiejskich, budowy lub odbudowy 

ma ej infrastruktury turystycznej, tworzenia baz informacji turystycz-

nej oraz dzia a  promocyjnych. 

Ostatnim programem, w ramach którego istnieje mo liwo  wspierania 

inicjatyw w obszarze turystyki w województwie ma opolskim, jest Program 

Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej Polska–Republika S owacka18. W ra-

mach Dzia ania 2.1. Rozwój wspó pracy transgranicznej w zakresie turystyki 

istnieje mo liwo  finansowania transgranicznych projektów infrastruktury tury-

stycznej oraz promowanie walorów turystycznych obszaru transgranicznego. 

Podsumowanie

Wp yw wsparcia sektora turystycznego w Ma opolsce przez fundusze UE 

jest wyra nie odczuwalny i ma zwi zek z rol  turystyki w regionie. Wojewódz-

two ma opolskie w sposób szczególny klasyfikuje turystyk  jako kluczowy 

sektor w kontek cie konkurencyjno ci regionalnej oraz zrównowa onego roz-

woju gospodarczego. Wiod cym narz dziem wspieraj cym rozwój turystyki 

                                                          
18 Euro dla Ma opolski 2007–2013. Turystyka i rekreacja, Urz d Marsza kowskiego Wo-

jewództwa Ma opolskiego, Kraków 2008. 
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w województwie ma opolskim jest Ma opolski Regionalny Program Operacyjny 

(MRPO), który wzmacnia potencja  firm turystycznych w regionie. 
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THE IMPORTANCE OF EU FUNDS FOR THE DEVELOPMENT

OF TOURISM IN MALOPOLSKA REGION 

Summary

The aim of this paper is to present the impact of EU funds for support the 

development of tourism sector in the Malopolska region. The paper is based on 

literature studies in the field of tourism, EU funds and tourism enterprises as well as the 

analysis of the empirical research of others. 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Julia Wojciechowska-Solis 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

WYKORZYSTANIE RODKÓW UNIJNYCH
NA ROZWÓJ TURYSTYKI NA LUBELSZCZY NIE

Streszczenie 

W pracy przedstawiono opracowanie podsumowuj ce wykorzystanie rodków

unijnych w ramach programu operacyjnego RPO w województwie lubelskim w latach 

2007–2013. Analizie zosta  poddany Priorytet VII „Kultura, turystyka i wspó praca

mi dzyregionalna” (3 dzia ania wchodz ce w jego sk ad). W latach trwania programu 

operacyjnego RPO w województwie lubelskim zosta y zrealizowane 132 projekty  

w ramach Priorytetu VII, w 66% beneficjentami pomocy unijnej by y jednostki samo-

rz dowe. Zaledwie w 1% z dofinansowania skorzysta y organizacje pozarz dowe.

S owa kluczowe: rozwój turystyki, fundusze unijne, województwo lubelskie, Priorytet VII 

Wprowadzenie

Turystyka jest jednym z najbardziej rozwojowych sektorów gospodarki 

przyczyniaj cym si  do zwi kszania liczby miejsc pracy i wp ywaj cym  

w znacz cy sposób na sytuacj  spo eczn  i ekonomiczn  poszczególnych regio-

nów. Unijne fundusze, zwane funduszami strukturalnymi, które przeznaczone 

zosta y na wsparcie turystyki w latach 2007–2013, stwarzaj  szans  rozwoju 
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regionów poprzez mo liwo  realizacji wielu inicjatyw i przedsi wzi , których 

wdro enie poprawi i wzmocni ich konkurencyjno 1.

Dzia alno  turystyczna spe nia istotn  rol  uzupe niaj c  w stosunku do 

pozosta ych sektorów gospodarki. Po pierwsze, promuje kraj jako atrakcyjne 

miejsce inwestycji, po drugie, jest ród em przychodów dla us ugodawców, a co 

za tym idzie, zwi ksza dochody pa stwa, po trzecie, jest rynkiem pracy lub 

obszarem aktywizacji dla w asnej dzia alno ci gospodarczej. Nie ulega w tpli-

wo ci, e dzia alno  turystyczna spe nia warunki do kwalifikowania jej jako 

klasycznej dzia alno ci gospodarczej2.

Pozyskiwanie rodków unijnych dla rozwoju danego sektora gospodarki 

jest konieczne. Zw aszcza w regionach wschodnich, które wymagaj  ci g ych 

wp ywów finansowych na popraw  infrastruktury, ale i na wzbogacenie swojej 

oferty zach caj cej do odwiedzania nie tylko turystów krajowych, ale i zagra-

nicznych3.

Lubelszczyzna – region po o ony na styku kultur Wschodu i Zachodu – 

stanowi barwny obszar zarówno krajobrazowy, jak i kulturowy. Dzi  na tych 

terenach ochronie podlega nie tylko kultura ludowa, ale i walory turystyczne  

i zacieraj ca si  specyfika rodowiska naturalnego4.

1. Turystyka w dokumentach strategicznych pa stwa

Rol  turystyki w rozwoju kraju wyznaczaj  obecnie kluczowe dokumenty 

strategiczne. Na podstawie wytycznych UE okre laj cych g ówne cele polityki 

spójno ci oraz uwzgl dniaj c uwarunkowania spo eczno-gospodarcze Polski, 

przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013 

wspieraj ce wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W dokumencie tym jako mocne 

                                                          
1  A. Szyma ska, Fundusze unijne i europejskie 2007–2013,Placet, Warszawa 2006,  

s. 32–40.
2  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, DzU z 2007 roku, 

nr 155, poz. 1095.
3  J. Wojciechowska-Solis, Pozyskiwanie rodków unijnych dla przedsi biorstw sektora 

turystycznego, „Przedsi biorstwo i Region”, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2012, s. 73.

4  B. Sawicki, The Role of Globalisation In the Development of Rural Tourism In Poland,
w: Regional Tourism Versus European Integration and Globalisation, red. K. Obody ski,  
W. Cynarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 22–26. 
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strony polskiej gospodarki wskazano „wysokie walory turystyczne i przyrodni-

czo-krajobrazowe, w tym atrakcyjno  obszarów dziedzictwa kulturowego”, 

z kolei szans dla polskiej gospodarki upatruje si  mi dzy innymi w mo liwo ci

wykorzystania „zró nicowanych przestrzennie walorów przyrodniczych i kultu-

rowych do rozwoju turystyki i rekreacji”5. W celu zapewnienia dost pu do wy-

sokiej jako ci us ug turystycznych oraz podniesienia atrakcyjno ci turystycznej 

Polski i jej regionów rodki zosta y wydane przede wszystkim na popraw  jako-

ci funkcjonuj cej infrastruktury turystycznej poprzez projekty z zakresu jej 

rozbudowy, modernizacji i wyposa enia. Przedsi wzi cia w tym zakresie by y

równie  ukierunkowane na powstawanie nowych obiektów s u cych do pro-

wadzenia dzia alno ci turystycznej, które b d  spe nia y standardy UE. Wspar-

cie turystyki dotyczy o zarówno projektów spe niaj cych kryteria infrastruktury 

spo ecznej – s u cej nieodp atnie ogó owi spo ecze stwa, jak i tych na zasa-

dach komercyjnych – stanowi cych element schematów pomocy publicznej6.

Cele wskazane w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia by y reali-

zowane g ównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

ale równie  mi dzy innymi regionalnych programów operacyjnych. 

W powsta ej równolegle do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 równie  zwrócono uwag  na tury-

styk . Jak podkre la si  w tek cie, Polska powinna czerpa  „korzy ci z rozwoju 

turystyki przyczyniaj cej si  do wzrostu gospodarczego regionów, tworzenia 

nowych miejsc pracy oraz promocji regionów i kraju”7. Dla wielu s abiej uprze-

mys owionych, atrakcyjnych rodowiskowo regionów Polski turystyka stanowi 

podstawow  szans  rozwojow . Jej wykorzystanie wymaga jednak wsparcia 

inicjatyw lokalnych przez w adze publiczne, które wyznaczaj  mi dzy innymi 

szlaki turystyczne i wodne oraz pomagaj  w rozbudowie niezb dnej infrastruktury. 

Za o enia i cele polityki turystycznej zosta y rozwini te w dokumencie  

pt. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Turystyk  okre la si  mi dzy in-

nymi jako dziedzin  generuj c  wzrost gospodarczy, tworz c  nowe miejsca 

pracy, przyczyniaj c  si  do rozwoju regionalnego i lokalnego, kreuj c  dba-

                                                          
5  Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 wspieraj ce wzrost gospodarczy  

i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójno ci, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
maj 2007, s. 12. 

6  Ibidem, s. 60. 
7  Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2006, s. 27. 
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o  o ad przestrzenny, estetyk  i rodowisko przyrodnicze, wp ywaj c  na 

zachowania prozdrowotne, prorodzinne i proekologiczne8.

Dla województwa lubelskiego charakterystyczna jest ró norodno  krajo-

brazu i zasoby naturalne umo liwiaj ce rozwój zró nicowanych form turystyki. 

Zasoby wodne województwa, w tym zw aszcza Pojezierze czy sko-W odaw-

skie i Zalew Zemborzycki oraz liczne rzeki i pozosta e jeziora, s  podstaw  do 

kszta towania bogatej oferty w zakresie turystyki wodnej, eglarstwa ródl do-

wego, kajakarstwa i tym podobnych. Jednak e w regionie wyst puj  braki pod 

wzgl dem kompleksowego i o wysokim standardzie zagospodarowania zaso-

bów wodnych, a wi c infrastruktury typu: przystanie, mariny, o rodki turystyki 

wodnej – zarówno nad Zalewem Zemborzyckim, jak i nad jeziorami i rzekami. 

Aby przezwyci y  bariery hamuj ce rozwój turystyki, a wynikaj ce z braku 

dostatecznie rozwini tej infrastruktury turystycznej i towarzysz cej, w doku-

mencie przewidziano podj cie przedsi wzi  nakierowanych mi dzy innymi na 

utworzenie lub rozbudow  produktów turystycznych o ogólnopolskim znacze-

niu, tworzenie infrastruktury wokó  szlaków turystyki kwalifikowanej, rozwój 

infrastruktury wodnych szlaków ródl dowych, tworzenie udogodnie

i usprawnie  dla uprawiania specjalistycznych form turystyki. 

2. Instrumenty wsparcia dzia alno ci turystyki ze rodków Unii Europejskiej 

W ramach polityki UE brakuje instrumentów w ca o ci przeznaczonych na 

finansowanie przedsi wzi  z dziedziny turystyki, dlatego korzysta ona ze 

wsparcia oferowanego przez ró ne europejskie instrumenty finansowe. W la-

tach 2007–2013 rozwój dzia alno ci, us ug i infrastruktury turystycznej wspie-

rany jest w ramach funduszy strukturalnych oraz innych programów UE. 

Najwi cej rodków adresowanych do sektora M P9 pochodzi z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego zasoby s u  g ównie wspó -

finansowaniu:

                                                          
8  Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 

2008, s. 3. 
9  Ma e i rednie przedsi biorstwa.
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– inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz tworzenia i zabezpieczania M P,

– trwa ych miejsc pracy, jak te  dzia alno ci ma ych i rednich przedsi -

biorstw,

– inwestycji produkcyjnych umo liwiaj cych tworzenie lub utrzymywa-

nie M P,

– trwa ego zatrudnienia, 

– infrastruktury, 

– rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, 

– ochrony i poprawy stanu rodowiska,

– sfery badawczo-rozwojowej, 

– rozwoju spo ecze stwa informacyjnego. 

Przewidziano mo liwo  finansowania projektów zwi zanych z turystyk

za po rednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

wspierania rozwoju spo eczno-gospodarczego.

W ramach celów: Konwergencja, Konkurencyjno  i zatrudnienie oraz Eu-

ropejska wspó praca terytorialna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

wspiera zrównowa one wzorce turystyki w celu wzmocnienia dziedzictwa kul-

turowego i narodowego, rozwoju infrastruktury zapewniaj cej dost pno

i mobilno  oraz promowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

innowacyjnych M P, sieci i klastrów, us ug o wy szej warto ci dodanej, wspól-

nych transgranicznych strategii turystycznych oraz mi dzyregionalnej wymiany 

do wiadcze .

Podmioty turystyczne mog  korzysta  ze rodków pochodz cych z Euro-

pejskiego Funduszu Spo ecznego, który daje mo liwo  dofinansowania szko-

lenia kadr, kursów oraz innych form rozwijania zasobów ludzkich firmy. Fun-

dusz wspiera przedsi wzi cia przeciwdzia aj ce bezrobociu oraz rozwija zasoby 

ludzkie, zmierzaj c do zwi kszenia poziomu zatrudnienia, równo ci kobiet 

i m czyzn na rynku pracy, trwa ego rozwoju oraz spójno ci gospodarczej 

i spo ecznej. Priorytety funduszu okre laj  zakres dzia a  mog cych otrzyma

wsparcie, a s  to: 

– aktywna polityka rynku pracy, 

– przeciwdzia anie zjawisku wykluczenia spo ecznego,

– kszta cenie ustawiczne, 

– doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencja u adaptacyjnego), 

– rozwój przedsi biorczo ci,

– zwi kszenie dost pu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy. 



146 Julia Wojciechowska-Solis

Europejski Fundusz Spo eczny wspó finansuje mi dzy innymi projekty 

ukierunkowane na programy edukacyjne i szkolenia w celu wzmocnienia pro-

duktywno ci i jako ci zatrudnienia oraz us ug w sektorze turystycznym. Za-

pewnia on równie  ukierunkowane szkolenia po czone z niewielkimi premiami 

dla nowozak adanych mikroprzedsi biorstw turystycznych. Dzia ania te okazuj

si  bardzo skuteczne w stymulowaniu dzia alno ci gospodarczej i zatrudnienia. 

Z funduszu finansowane s  tak e dzia ania wspieraj ce mobilno  zawodow

pracowników.

Infrastruktura ekologiczna i transportowa maj ca zasadnicze znaczenie dla 

turystyki jest równie  finansowana z Europejskiego Funduszu Spójno ci. Na-

tomiast Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za-

pewnia wsparcie na rzecz: 

a) poprawy jako ci produkcji i produktów rolnych; 

b) poprawy stanu rodowiska terenów wiejskich; 

c) wspierania dzia alno ci turystycznej w ramach celu dotycz cego dy-

wersyfikacji gospodarki wiejskiej; 

d) studiów i inwestycji zwi zanych z utrzymywaniem, renowacj  i mo-

dernizacj  dziedzictwa kulturowego. 

W ramach Europejskiego Funduszu Rybo ówstwa jednym z obszarów 

priorytetowych jest „zrównowa ony rozwój obszarów rybo ówstwa”. Ma on na 

celu z agodzenie spo eczno-gospodarczych skutków restrukturyzacji sektora 

rybo ówstwa i rewaloryzacji obszarów zale nych od rybo ówstwa poprzez dy-

wersyfikacj  i tworzenie alternatywnych miejsc zatrudnienia. Jednym z obsza-

rów, który mo e sta  si  dla rybaków now  dziedzin  dzia alno ci, jest ekotury-

styka. 

Wsparcie przedsi wzi  z dziedziny turystyki mo na równie  uzyska  ze 

rodków przeznaczonych na realizacj  ramowych programów na rzecz konku-

rencyjno ci i innowacji; w dziedzinie bada , rozwoju technologicznego i dzia-

a  demonstracyjnych. Pa stwa cz onkowskie, regiony, w adze lokalne oraz 

bran a turystyczna, wspó pracuj c na wszystkich szczeblach, mog  zapewni

turystyce pe ne korzystanie z europejskich instrumentów finansowych  

i uwzgl dnianie jej w planowaniu wszystkich odno nych projektów. W unijnym 

okresie programowania na lata 2007–2013 realizowane s  w Polsce nast puj ce

programy operacyjne istotne dla M P:

– Program Operacyjny Kapita  Ludzki, 

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
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– Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko,

– Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 

– Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

– regionalne programy operacyjne, 

– Program Operacyjny Pomoc Techniczna, 

– Program Operacyjny Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej. 

3. Wykorzystanie rodków Unii Europejskiej na wsparcie rozwoju tury-
 styki na Lubelszczy nie

Nieodzownym elementem poprawy jako ci wiadczonych us ug jest po-

dejmowanie dzia a  w zakresie poprawy konkurencyjno ci lokalnej i regional-

nej gospodarki turystycznej. Wspó czesne regionalne gospodarki turystyczne 

konkuruj  ze sob , wykorzystuj c do tego celu ró ne narz dzia, a przede 

wszystkim stawiaj c na wysoko konkurencyjny i innowacyjny produkt10. Wi k-

szo  produktów turystycznych regionu tworz  przedsi biorstwa lokalne11.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego obejmuje  

w Priorytecie VII. Kultura, turystyka i wspó praca mi dzyregionalna Dzia ania:

7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, 7.2. Promocja kultury i turystyki oraz  

7.3. Wspó praca mi dzynarodowa. 

Do g ównych celów Dzia ania 7.1 nale : poprawa atrakcyjno ci tury-

stycznej regionu oraz zwi kszenie dost pno ci do dóbr kultury. Poprawa stanu 

technicznego zabytków, obiektów kultury oraz rozwijanie bazy turystycznej 

przyczyni si  do pe niejszego wykorzystania posiadanych zasobów poprzez 

zwi kszenie ich dost pno ci. Dzia ania te pozwol  na zlikwidowanie sezono-

wo ci w sferze turystyki oraz przyci gn  szersze grono turystów tak e spoza 

regionu. W ramach dzia ania b d  realizowane projekty infrastrukturalne z za-

kresu kultury i turystyki zwi zane mi dzy innymi z utrzymaniem i ochron

dziedzictwa kulturowego, ochron  historycznego charakteru przestrzeni, two-

                                                          
10 A. Panasiuk, Wspó praca samorz du terytorialnego i przedsi biorstw turystycznych. 

Zagadnienie instytucjonalne, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsi biorstwo. Samo-
rz d. Wspó praca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Jele-
nia Góra 2006, s. 153–161. 

11 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarz dzania strategicznego,
Wydawnictwo Szko y G ównej Handlowej, Warszawa 1998, s. 117–118. 
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rzeniem warunków powszechnej dost pno ci do obiektów i dóbr kultury oraz 

obiektów turystycznych, a tak e z rozwijaniem kompleksowego systemu infor-

macji i promocji kulturalnej i turystycznej. 

Do g ównych celów Dzia ania 7.2 nale y wypromowanie wizerunku Lu-

belszczyzny jako miejsca o du ej atrakcyjno ci kulturalnej i turystycznej. Pro-

mocja i informacja kulturalna oraz turystyczna powinna sta  si  instrumentem 

aktywnej promocji i sta ego kreowania atrakcyjnego wizerunku województwa 

lubelskiego w kraju i regionach europejskich. W ramach dzia ania b d  reali-

zowane projekty informacyjne i promocyjne z zakresu kultury i turystyki zwi -

zane z podniesieniem konkurencyjno ci oraz atrakcyjno ci regionalnych i lo-

kalnych produktów kulturowych i turystycznych. Projekty mog  by  realizowa-

ne na obszarze Unii Europejskiej.

Do g ównych celów Dzia ania 7.3 nale y stworzenie efektywnych powi -

za  partnerskich w ramach wspó pracy mi dzyregionalnej (w uk adzie siecio-

wym i dwustronnym). Skutecznie prowadzona wspó praca mi dzyregionalna 

w uk adzie dwustronnym lub sieciowym, realizowana w ramach dzia ania, pro-

wadzi  ma do podniesienia jako ci zasobów ludzkich i sprzyja  rozwojowi go-

spodarki regionu, wp ywaj c na wzrost zaufania spo ecznego i aktywno ci

obywatelskiej. Efekty realizacji projektów prowadzi  maj  do wzrostu konku-

rencyjno ci Lubelszczyzny, zwi kszaj c zdolno  instytucjonaln  regionu. 

Wa n  funkcj  projektów realizowanych w ramach tego dzia ania jest spójno

priorytetów wspó pracy zagranicznej regionu z dzia aniami maj cymi na celu 

popraw  wewn trzregionalnych standardów spo eczno-gospodarczych. 

W skali województwa lubelskiego w latach 2007–2013 z funduszy unij-

nych w ramach Priorytetu VII nie skorzysta  tylko powiat ukowski (tabela 1). 

Najbardziej dynamicznym powiatem w zakresie pozyskiwania rodków na 

kultur , turystyk  i rozwój mi dzyregionalny by o miasto Lublin (rys. 1), które 

zrealizowa o 20 projektów na kwot  90 134 042,28 z otych, obejmuj c  20% 

ca kowitej warto ci projektów w województwie. Kolejny powiat to miasto Za-

mo  – zrealizowa  tylko 7 projektów, ale wykorzystane fundusze unijne sta-

nowi y 14% puli przyznanej województwu – 61 927 446,40 z otych. Na trzecim 

miejscu znalaz  si  powiat pu awski, w którym na realizacj  14 projektów zosta-

o przeznaczone 49 383 525,60 z otych, co stanowi 11% ca kowitej warto ci

projektów dofinansowanych ze rodków PRO WL. 
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Tabela 1 

Porównanie powiatów województwa lubelskiego  

wed ug liczby realizowanych projektów w ramach RPO WL 2007–2013  

– Kultura, turystyka i wspó praca mi dzyregionalna 

Powiat Liczba projektów 

powiat m. Lublin 20 

powiat pu awski 14 

powiat zamojski 11 

powiat w odawski 9 

powiat opolski 8 

powiat m. Zamo  7 

powiat lubartowski 7 

powiat bi gorajski 7 

powiat bialski 6 

powiat tomaszowski 5 

powiat lubelski 5 

powiat kra nicki 4 

powiat janowski 4 

powiat m. Che m 4 

powiat czy ski 4 

powiat radzy ski 3 

powiat krasnostawski 3 

powiat rycki 3 

powiat che mski 2 

powiat parczewski 2 

powiat widnicki 2 

powiat hrubieszowski 1 

powiat m. Bia a Podlaska 1 

powiat ukowski 0 

Ogó em 132 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www. 

  rpo.lubelskie.pl (22.03.2013). 

Do beneficjentów nale a y samorz dy terytorialne – 87 projektów, Ko cio-

y i zwi zki wyznaniowe – 14 projektów, instytucje kultury – 8 projektów  

i placówki o wiatowe – 3 projekty, przedsi biorcy prywatni – 18 projektów, 

organizacje pozarz dowe – 2 projekty (rys. 2). Ogó em zosta y zrealizowane 

132 inwestycje na czn  kwot  456 326 786,00 z otych. 
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Rys. 1. Warto  projektów województwa lubelskiego dofinansowana ze rodków UE 

 w ramach Priorytetu VII 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www.rpo.lubelskie.pl (22.03.2013). 
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Rys. 2. Udzia  beneficjentów w projektach ze rodków unijnych uzyskanych w ramach 

 Priorytetu VII 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www.rpo.lubelskie.pl (22.03.2013). 

W ramach Dzia ania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki mo na si  ubie-

ga  o dofinansowanie w wysoko ci do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Rozk ad rodków w podziale na powiaty prezentuje tabela 2. 

Tabela 2 

Wykaz powiatów, które skorzysta y z funduszy strukturalnych w ramach Dzia ania 7.1. 

Infrastruktura kultury i turystyki 

Liczba

zrealizowanych 

projektów

Dofinansowanie UE

w z otych 

Warto  projektów 

w z otych 

1 2 3 4 

powiat m. Lublin 15 49 194 232,84 84 549 014,24 

powiat pu awski 12 29 947 961,45 47 735 493,19 

powiat zamojski 8 18 698 152,07 27 240 422,77 

powiat bi gorajski 7 20 099 304,37 29 974 327,68 

powiat m. Zamo  6 36 604 388,92 60 798 869,04 

powiat w odawski 6 13 196 157,31 19 953 571,43 

powiat opolski 4 9 733 182,43 16 775 744,19 

powiat janowski 4 19 840 202,91 30 376 212,95 

powiat lubartowski 4 6 254 009,97 10 062 376,86 

powiat lubelski 3 5 853 616,52 8 073 954,36 

powiat bialski 3 4 823 137,20 8 184 664,84 

powiat radzy ski 2 4 570 655,38 7 339 989,88 

powiat tomaszowski 2 5 626 929,28 8 257 395,32 

powiat kra nicki 2 8 106 580,85 11 800 029,81 

powiat rycki 2 10 301 281,89 19 401 967,34 

powiat hrubieszowski 1 201 759,60 288 228,00 
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1 2 3 4 

powiat krasnostawski 1 6 973 327,20 9 961 896,00 

powiat m. Che m 1 3 714 724,20 5 306 748,86 

powiat czy ski 1 1 539 951,82 2 199 931,19 

powiat widnicki 1 448 166,75 649 278,24 

powiat m. Bia a Podlaska 1 6 571 734,90 10 228 992,15 

Ogó em 88 2 622 44 457,86 4 191 59 108,34 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www.rpo.lubelskie.pl (22.03.2013). 

W ramach dzia ania o dotacj  mog  ubiega  si :

a) jednostki samorz du terytorialnego; 

b) zwi zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz du teryto-

rialnego;

c) samorz dowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 

posiadaj ce osobowo  prawn ;

d) organizacje pozarz dowe prowadz ce dzia alno  statutow  w zakresie 

kultury i/lub turystyki; 

e) podmioty dzia aj ce w oparciu o ustaw  o partnerstwie publiczno- 

-prywatnym prowadz ce dzia alno  statutow  w zakresie kultury i/lub 

turystyki; 

f) regionalne lub lokalne organizacje turystyczne niedzia aj ce w celu 

osi gni cia zysku; 

g) Ko cio y i inne zwi zki wyznaniowe oraz osoby prawne Ko cio ów

i innych zwi zków wyznaniowych; 

h) PGL Lasy Pa stwowe i jego jednostki organizacyjne; 

i) parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarz dzaj ce obszarami 

chronionymi; 

j) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych prowadz ce dzia-

alno  statutow  w zakresie kultury i/lub turystyki. 

W ród inwestycji zrealizowanych w ramach Dzia ania 7.1 mo na wymie-

ni : adaptacj  baraku nr 62 w Pa stwowym Muzeum na Majdanku, budow :

Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim, bezpiecznego systemu cie ek

rowerowych w Lublinie, nowoczesnego O rodku eglarskiego nad Zalewem 

Zemborzyckim, Europejsk  Stolic  Turystyki Rowerowej w Lublinie, konser-

wacj  najcenniejszych zabytków, rewaloryzacj  i zagospodarowanie Zespo u

Zamkowego w Kazimierzu Dolnym, Szlak Nadwi la skiej Kolejki W skotoro-

wej po atrakcjach turystycznych regionu lubelskiego, odtworzenie zabytkowego 

centrum Zwierzy ca – serca Roztocza, „Pi  zalewów – morze atrakcji” i inne. 
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W ramach Dzia ania 7.2. Promocja kultury i turystyki mo na si  ubiega

o dofinansowanie w wysoko ci do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Rozk ad rodków w podziale na powiaty prezentuje tabela 3. 

Tabela 3 

Wykaz powiatów, które skorzysta y z funduszy strukturalnych w ramach Dzia ania 7.2. 

Promocja kultury i turystyki 

Liczba zrealizowa-

nych projektów 

Dofinansowanie UE 

w z otych 

Warto  projektów 

w z otych 

powiat w odawski 3 2 259 855,76 3 249 417,52 

powiat opolski 3 1 615 015,31 2 544 262,81 

powiat lubartowski 3 1 584 768,12 2 321 407,03 

powiat bialski 2 1 312 686,22 1 896 789,38 

powiat czy ski 2 1 472 608,42 2 155 548,04 

powiat m. Lublin 2 1 893 519,88 2 856 850,12 

powiat lubelski 2 1 373 696,06 2 014 244,67 

powiat zamojski 2 968 062,86 1 383 608,71 

powiat pu awski 2 1 051 387,81 1 648 032,41 

powiat tomaszowski 1 362 399,06 518 374,71 

powiat krasnostawski 1 95 986,80 137 124,00 

powiat kra nicki 1 259 728,00 371 040,00 

powiat parczewski 1 958 191,08 1 368 844,40 

powiat m. Zamo  1 786 695,86 1 128 577,36 

powiat radzy ski 1 388 446,26 558 583,23 

powiat m. Che m 1 759 074,49 1 084 392,14 

powiat rycki 1 699 996,71 1 051 817,02 

Ogó em 29 17 842 118,70 26 288 913,55 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www.rpo.lubelskie.pl (22.03.2013). 

Typy projektów, które by y realizowane w ramach Dzia ania 7.2: 

a) organizacja imprez i wydarze  kulturalnych i/lub turystycznych; 

b) przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji regional-

nych lub lokalnych produktów kulturowych i/lub turystycznych  

o szczególnym znaczeniu dla regionu; 

c) kultywowanie i promocja tradycji regionalnych oraz tradycyjnej, charak-

terystycznej dla regionu twórczo ci artystycznej, rzemios  i zawodów; 

d) opracowanie i wydawanie materia ów promocyjnych, filmów, multi-

mediów i tym podobnych.  
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Do najwa niejszych mo na zaliczy : „Kresy pi kne z natury”, program 

promocji walorów turystycznych i kulturowych centrum turystyczno-rekrea-

cyjnego Okuninki nad Jeziorem Bia ym, program promocji walorów kulturo-

wych i turystycznych W odawy – „Miasta trzech granic i trzech kultur”, kam-

pania promocyjna „Krainy Lessowych W wozów”, promocja Lubelszczyzny 

„Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”, „Rowerem przez krain  Lewarta”.

W ramach Dzia ania 7.3. Wspó praca mi dzynarodowa mo na si  ubiega

o dofinansowanie na projekty z zakresu partnerskich inicjatyw mi dzyregional-

nych (80% rodków z dzia ania) i projekty z zakresu ma ych inicjatyw regio-

nalnych (20% rodków z dzia ania). Tabela 4 przedstawia wykaz powiatów, 

które uzyska y dofinansowanie w ramach Dzia ania 7.3. 

Tabela 4 

Wykaz powiatów, które skorzysta y z Funduszy Strukturalnych  

w ramach Dzia ania 7.3. Wspó praca mi dzynarodowa 

Liczba zrealizowa-

nych projektów 

Dofinansowanie UE 

w z otych 

Warto  projektów 

w z otych 

powiat m. Lublin 3 1 802 910,84 2 728 177,92 

powiat m. Che m 2 860 299,99 1 229 000,00 

powiat tomaszowski 2 689 036,85 990 145,34 

powiat czy ski 1 44 421,76 64 664,99 

powiat bialski 1 425 686,79 608 124,01 

powiat che mski 1 220 500,00 315 000,00 

powiat kra nicki 1 55 950,99 79 930,00 

powiat krasnostawski 1 38 618,23 56 101,33 

powiat zamojski 1 905 529,21 1 293 613,17 

powiat opolski 1 163 811,76 235 549,56 

powiat widnicki 1 244 108,77 348 726,82 

Ogó em 15 5 450 875,19 7 949 033,14 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www.rpo.lubelskie.pl (22.03.2013). 

Projekty, które zosta y zrealizowane w ramach Dzia ania 7.3, to: „LU-

BELSKIE.EU” – Europejska sie  wspó pracy turystycznej, program „Od Unii 

Lubelskiej do Unii Europejskiej”, „Mi dzynarodowe spotkania m odzie owych 

rad miast partnerskich w Lublinie”, „Partnerskie wspó dzia anie na rzecz pro-

mocji Roztocza Tomaszowskiego jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej”, 
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projekt „Jeste my razem – m odzi w Europie”, „Zielone serca Europy – promo-

cja walorów kulturowych i turystycznych terenów gminy Zamo ” oraz inne. 

Rys. 3. Udzia  projektów finansowanych ze rodków RPO WL w ramach Priorytetu VII 

 w latach 2007–2013 z podzia em na dzia ania

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www.rpo.lubelskie.pl (22.03.2013). 

Rysunek 3 pokazuje, e w województwie lubelskim 92% dotacji zosta o

przeznaczonych na projekty w ramach Dzia ania 7.1; finansowanie wynios o

2 622 44 457,86 z otych (tabela 2). Projekty w ramach Dzia ania 7.2 poch on y

17 842 118,70 z otych, co stanowi o 6% puli rodków unijnych przeznaczonych 

na Priorytet VII (tabela 3). Na projekty zwi zane z wspó prac  mi dzynarodow  – 

Dzia anie 7.3 – przypad o tylko 2% dotacji unijnych, czyli 5 450 875,19 z otych 

(tabela 4).

Podsumowanie

W roku 2001 na szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie pa stwa cz on-

kowskie przyj y cel strategiczny zak adaj cy dynamiczny i trwa y rozwój go-

spodarki opartej na wiedzy, któremu towarzyszy  b dzie ilo ciowa i jako ciowa

poprawa zatrudnienia oraz spójno ci spo ecznej. W kontek cie tego celu szcze-

góln  uwag  zwrócono na turystyk  jako dziedzin  istotnie sprzyjaj c  rozwo-

jowi ekonomicznemu regionów dotkni tych restrukturyzacj  przemys u, rolnic-

twa czy wzrostem bezrobocia. Polska jeszcze przed przyst pieniem do struktur 

unijnych korzysta a z funduszy wspieraj cych rozwój turystyki (PHARE),  
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a b d c od maja 2004 roku cz onkiem UE, w pe ni korzysta ze wspólnotowych 

instrumentów finansowych. 

Województwo lubelskie odznacza si  wyj tkowo korzystnymi uwarunko-

waniami dla rozwoju turystyki. Niezb dne rodki finansowe na rozwój marko-

wych produktów turystycznych województwa zapisane s  w obszarach prioryte-

towych programów unijnych w szczególno ci w Regionalnym Programie Ope-

racyjnym Województwa Lubelskiego. Odnosz ca si  bezpo rednio do turystyki 

O  priorytetowa VII zak ada dofinansowanie inicjatyw maj cych na celu pod-

niesienie atrakcyjno ci turystycznej regionu poprzez rozwój zasobów struktu-

ralnych województwa. Du y nacisk k adzie si  na realizacj  projektów maj -

cych na celu stworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych produktów 

turystycznych opartych na zasobach województwa, wp ywaj cych na wyd u e-

nie sezonu turystycznego, popraw  stanu oraz rozbudow  infrastruktury kultu-

ralnej oraz rewitalizacj  i pobudzenie gospodarcze obszarów problemowych. 

Szansa, która pojawi a si  wraz ze wst pieniem Polski do UE, w postaci 

uruchomienia unijnych rodków pomocowych powinna zosta  prawid owo

wykorzystana. Podstawowym problemem dla przedsi biorców s  skompliko-

wane procedury aplikacyjne, jak równie  brak wiedzy o mo liwo ciach pozy-

skania dofinansowania. Z tego powodu to jednostki samorz du terytorialnego, 

maj c wi ksze do wiadczenie w procedurach unijnych, zdecydowanie atwiej

i cz ciej si gaj  po fundusze unijne. 
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THE UTILIZATION OF EU FUNDS FOR TOURISM DEVELOPMENT  

IN LUBLIN AREA 

Summary

The paper summarize the use of EU funds in the area of OPERATIONAL PRO-

GRAMME RPO in Lublin province in 2007–2013. The PRIORITY VII “CULTURE, 

TOURISM AND COOPERATION INTER-REGIONAL” has been analyzed (in par-

ticular 3 operations which are part of priority VII). During this period (2007–2013) in 

Lublin province 132 projects has been completed within Priority VII, where 66% of EU 

funds has been utilized by local governments and only 1% by non-government organi-

sations. 

Keywords: TOURISM DEVELOPMENT, EU funds, Lublin province, PRIORITY VII
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MODERNIZACJA I ROZBUDOWA POLSKICH  
ORAZ NIEMIECKICH OBIEKTÓW HOTELARSKICH  

ZE RODKÓW UNIJNYCH 

Streszczenie 

Podstawowym celem artyku u jest przedstawienie wybranych przyk adów pol-

skich i niemieckich obiektów hotelarskich, których rozbudowa i/lub modernizacja zo-

sta y sfinansowane ze rodków unijnych. 

Artyku  sk ada si  z trzech cz ci merytorycznych, wst pu oraz zako czenia.

W pierwszej cz ci artyku u zaprezentowano klasyfikacj  obiektów hotelarskich w Pol-

sce i Niemczech, w drugiej omówiono mo liwo ci finansowania hotelarskich przedsi -

wzi  modernizacyjnych i/lub rozbudowy ze rodków unijnych, w trzeciej cz ci nato-

miast przedstawiono konkretne zrealizowane projekty hotelarskich modernizacji sze -

ciu hoteli z Polski i Niemiec. 

S owa kluczowe: hotelarstwo, rodki unijne, modernizacja, rozbudowa 

Wprowadzenie

Przynale no  kraju do struktur Unii Europejskiej skutkuje wieloma ko-

rzy ciami dla przedsi biorstw. Jedn  z nich jest mo liwo  sfinansowania mo-
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dernizacji i/lub rozbudowy infrastruktury przedsi biorstw, co bez tego wsparcia 

finansowania zewn trznego mog oby nie zosta  zrealizowane.

Jedn  z kategorii przedsi biorstw, które korzystaj  z pomocy Unii Euro-

pejskiej w celu rozwoju swojej infrastruktury, s  przedsi biorstwa hotelarskie. 

Zmodernizowana i/lub rozbudowana infrastruktura tych przedsi biorstw, która 

jest do  specyficzna, gdy  jest miejscem produkcji i konsumpcji us ug hotelar-

skich, w konsekwencji pozwala oferowa  obiektom bardziej zró nicowany  

i atrakcyjny produkt dla klientów oraz bardzo cz sto wi e si  z pozytywnym 

wp ywem na rynek pracy, gdy  wymaga zatrudnienia dodatkowej liczby pra-

cowników.

Celem artyku u jest przedstawienie wybranych przyk adów polskich i nie-

mieckich obiektów hotelarskich, których modernizacja i/lub rozbudowa zosta a

sfinansowana ze rodków unijnych. 

Artyku  sk ada si  z trzech cz ci merytorycznych, wst pu oraz zako cze-

nia. W pierwszej cz ci artyku u zaprezentowano klasyfikacj  obiektów hote-

larskich w Polsce i Niemczech, w drugiej omówiono mo liwo ci finansowania 

hotelarskich przedsi wzi  modernizacyjnych i/lub rozbudowy ze rodków

unijnych, w trzeciej cz ci za  przedstawiono zrealizowane konkretne projekty 

hotelarskich modernizacji hoteli z Polski i Niemiec. 

Artyku  jest wynikiem studiów literaturowych z zakresu hotelarstwa, pro-

gramów i rodków Unii Europejskiej oraz analizy materia ów promocyjnych 

analizowanych obiektów hotelarskich (w postaci w asnych portali interneto-

wych).  

1. Klasyfikacja obiektów hotelarskich w Polsce i Niemczech 

Klasyfikacja obiektów hotelarskich w krajach Unii Europejskiej, a zatem  

i w Polsce i Niemczech, nie jest ujednolicona. W ka dym kraju inny jest katalog 

rodzajów obiektów hotelarskich, a je li nawet cz  z nich ma wspóln  nazw

rodzajow , to charakteryzuj  je inne kryteria przynale no ci do konkretnego 

rodzaju obiektu. W zwi zku z tym poruszane zagadnienie wymaga indywidual-

nej charakterystyki sytuacji w obu krajach. 
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W Polsce poruszane zagadnienia reguluje dokument rz dowy w postaci 

ustawy o us ugach turystycznych1, w której znajduj  si  zapiski dotycz ce kla-

syfikacji, czyli podzia u, obiektów hotelarskich na rodzaje. Zgodnie z ustaw

o us ugach turystycznych us uga hotelarska jest rozumiana jako krótkotrwa e,

ogólnie dost pne wynajmowanie domów, mieszka , pokoi, miejsc noclego-

wych, a tak e miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych 

oraz wiadczenie w obr bie obiektu us ug z tym zwi zanych2.

Zgodnie z ustaw  o us ugach turystycznych, obiekty zakwaterowania zbio-

rowego mo na sklasyfikowa  jako3:

a) hotele, czyli obiekty posiadaj ce co najmniej 10 pokoi, w tym wi k-

szo  miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, wiadcz ce szeroki 

zakres us ug zwi zanych z pobytem klientów; 

b) motele, czyli obiekty po o one przy drogach, dysponuj ce parkingiem, 

posiadaj ce co najmniej 10 pokoi, w tym wi kszo  miejsc w pokojach 

jedno- i dwuosobowych; 

c) pensjonaty, czyli obiekty posiadaj ce co najmniej 7 pokoi, wiadcz ce

dla swoich klientów ca odzienne wy ywienie; 

d) kempingi, czyli obiekty strze one, umo liwiaj ce nocleg w namiotach  

i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych 

obiektach sta ych oraz przyrz dzanie posi ków i parkowanie samocho-

dów;

e) domy wycieczkowe, czyli obiekty posiadaj ce co najmniej 30 miejsc 

noclegowych, dostosowane do samoobs ugi klientów oraz wiadcz ce

minimalny zakres us ug zwi zanych z pobytem klientów; 

f) schroniska m odzie owe, czyli obiekty przeznaczone do indywidualnej 

i grupowej turystyki m odzie owej, dostosowane do samoobs ugi

klientów;

g) schroniska, czyli obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowa-

nymi, przy szlakach turystycznych, wiadcz ce minimalny zakres 

us ug zwi zanych z pobytem klientów; 

                                                          
1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o us ugach turystycznych, DzU z 2010 roku,  

nr 106, poz. 672. 
2 Ibidem.
3 Ibidem.



162 Lilianna Jodkowska, Marta Sidorkiewicz

h) pola biwakowe, czyli obiekty niestrze one, umo liwiaj ce nocleg  

w namiotach. 

W niezaszeregowanym do okre lonego rodzaju obiekcie mo na wiadczy

us ugi hotelarskie pod warunkiem, e spe nione s  odpowiednie wymagania 

sanitarne, przeciwpo arowe i budowlane oraz minimalne wymagania co do 

wyposa enia.

Decyzj  administracyjn , dotycz c  zaszeregowania obiektu hotelarskiego 

do okre lonego rodzaju wydaje marsza ek województwa, na którego terenie 

znajduje si  poddawany ocenie obiekt. Za pola biwakowe odpowiada ze wzgl -

du na lokalizacj  wójt, burmistrz lub prezydent. 

W Niemczech us ugi hotelarskie okre lane s  w dos ownym t umaczeniu 

us ugami go cinno ci (rzemios em go cinnym, niem. Gastgewerbe). Us ugi

hotelarskie s  zarejestrowan  dzia alno ci  gospodarcz , dziel c  si  na zarob-

kowe ywienie go ci oraz udzielanie noclegu (Kost und Logis). Us ugi nocle-

gowe mog  by  oferowane w hotelach oraz innych obiektach. Mog  to by  na 

przyk ad pensjonaty (recepcja nie jest otwarta przez ca y czas, obiekt ma cha-

rakter bardziej prywatny), domy go cinne, schroniska (samoobs uga klientów, 

brak serwisu) oraz obiekty parahotelarskie4.

Za klasyfikacj  wszystkich obiektów bran y noclegowej odpowiedzialno

ponosi w Niemczech Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) 

b d cy zrzeszeniem 230 000 organizacji-cz onków, zatrudniaj cych cznie

1,7 miliona pracowników oraz kszta c cych 80 000 osób5 (uczniów szkó  za-

wodowych w niemieckim dualnym systemie kszta cenia zawodowego). Klasy-

fikacja hoteli oraz marketing bran y hotelowo-turystycznej s  g ównymi polami 

dzia ania DEHOGI. G ównymi rodzajami obiektów zakwaterowania zbiorowe-

go w Niemczech s  hotele, pensjonaty oraz domy go cinne6.

Je li chodzi o klasyfikacj  w kontek cie u ywania nazwy „hotel”,  

w Niemczech hotelarz staraj cy si  o takie miano musi odp atnie udost pnia

go ciom zakwaterowanie z wy ywieniem. Hotel jest definiowany jako przed-

si biorstwo turystyczne nale ce do bran y hotelarsko-restauracyjnej (Hotel-

                                                          
4  L. Jodkowska, M. Sidorkiewicz, Wybrane zagadnienia klasyfikacji i kategoryzacji 

obiektów zakwaterowania zbiorowego w Polsce i Niemczech, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczeci skiego”, nr 627, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 16, red. B. Meyer, Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2011, s. 79. 

5  DEHOGA, http://www.dehoga-bundesverband.de/ueber-den-dehoga/ (4.05.2013). 
6 Ibidem.
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und Gastgewerbe – HoGa), spe niaj ce co najmniej nast puj ce wymogi: musi 

mie  recepcj  i posiada  pokoje go cinne wyposa one w ó ko, szaf , stó

i urz dzenia sanitarne do umycia si  oraz us ugi gastronomiczne (co najmniej 

jedno niadanie w ofercie). Wi ksze hotele musz  by  wyposa one w tak zwane 

lobby (Empfangs- und Aufenthaltsbereich), co najmniej jedn  restauracj , bar 

oraz w zale no ci od przynale no ci do danej kategorii sal  fitnessu z basenem 

lub bez, gara  lub inne obiekty. Ró nica pomi dzy hotelem a, na przyk ad, pen-

sjonatem definiowana jest na podstawie kryterium posiadania recepcji (pensjo-

nat mie  jej nie musi). W hotelach wy szych kategorii, cztero- i pi ciogwiazd-

kowych, recepcja czynna jest ca  dob . Klasyfikacja hoteli odbywa si  zgodnie 

z corocznie aktualizowanymi kryteriami, które dotycz  poszczególnych zagad-

nie . Oceniane s  takie elementy, jak: budynek, pomieszczenia, serwis, oferta 

czasu wolnego oraz pomieszczenia konferencyjne7.

Klasyfikacja domów go cinnych i pensjonatów (G-Klassifizierung) zosta a

wprowadzona w lipcu 2005 roku. Przeprowadzana jest ona podobnie jak klasy-

fikacja hoteli przez zwi zek DEHOGA. System oceny i klasyfikacji domów 

go cinnych i pensjonatów zosta  opracowany wspólnie z niemieckim zwi zkiem 

turystyki (Deutscher Tourismusverband – DTV) i dotyczy obiektów posiadaj -

cych co najmniej 8 ó ek, ale nie wi cej ni  20 pokoi, niemaj cych charakteru 

hotelu. Decyzja klasyfikacyjna wa na jest przez 3 lata, w trakcie których prze-

prowadzane s  regularne kontrole8.

Podsumowuj c rozwa ania na temat klasyfikacji obiektów hotelarskich 

w Polsce i Niemczech, nale y jeszcze raz podkre li , i  podej cie w krajach 

ca ej Unii Europejskiej do tematu jest zupe nie ró ne. Mo e to skutkowa  du-

ym rozczarowaniem turystów, którzy przemieszczaj c si  w celach turystycz-

nych i spodziewaj c si  okre lonych warunków w obiekcie w jednym kraju, 

b d c w innym kraju, tego rodzaju warunków mie  zagwarantowanych wcale 

nie musz .

                                                          
7 Ibidem, s. 79–80. 
8 Ibidem, s. 80. 
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2. Mo liwo  finansowania hotelarskich przedsi wzi  modernizacyjnych 
 i/lub rozbudowy ze rodków unijnych 

Modernizacja oraz rozbudowa obiektów hotelarskich jest problematyk

wa k  ze wzgl du na nast puj ce przyczyny:  

1. Pozycja UE jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na wie-

cie umocni a si . W roku 2008 do UE przyby o 370 milionów turys-

tów z ca ego wiata, co odpowiada o 40% wszystkich przyjazdów  

w skali globalnej9.

2. Sektor dzia alno ci turystycznej stymuluje wzrost gospodarczy oraz 

jest oferentem miejsc pracy (europejska bran a turystyczna wytwarza 

ponad 5% PKB i wykazuje tendencje wzrostowe10).

3. Ze wzgl du na zmiany struktury demograficznej spo ecze stwa (sta-

rzenie si  spo ecze stwa) nale y dostosowa  ofert  us ug turystycz-

nych oraz infrastruktur  do potrzeb grupy wiekowej powy ej 65. roku 

ycia. 

4. W kontek cie regionalnym rozwój wspó pracy na rzecz rozwoju tury-

styki zosta  uj ty w Programie Operacyjnym Celu 3 „Europejska 

Wspó praca Terytorialna” – „Wspó praca Transgraniczna”11. Warto 

przy tym zwróci  uwag  na fakt, e liczba noclegów turystów nie-

mieckich i polskich po przeciwleg ych stronach granicy jest bardzo 

nieproporcjonalna – na korzy  Polski (liczba noclegów turystów nie-

mieckich w polskiej cz ci obszaru wsparcia wynios a w 2005 roku 

milion osób, natomiast liczba noclegów polskich turystów w niemiec-

kim obszarze wsparcia tylko oko o 21 tysi cy osób). Tak e i w tym 

przypadku uwzgl dniono zmiany demograficzne, przewiduj c dopa-

sowanie us ug dostosowanych do potrzeb osób starszych, takich jak 

„odpowiednie dla seniorów formy mieszkalnictwa, lokalizacja us ug

w pobli u miejsca zamieszkania, poszerzenie zakresu us ug medycz-

                                                          
9 Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na wiecie – nowe ramy polityczne dla 

europejskiego sektora turystycznego, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2010, s. 10. 

10 Ibidem.
11 Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na wiecie – nowe ramy polityczne dla 

europejskiego sektora turystycznego Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia  
i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013, Komisja Europejska, 
2010.
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nych, oferty turystyczne dostosowane do osób starszych jako podsta-

wy generowania nowych miejsc pracy”12.

W zwi zku z wyst pieniem potrzeby dostosowania us ug i bran y tury-

stycznej do nowych wyzwa  w 2010 roku kraje UE zobowi za y si  do popra-

wy i rozwoju konkurencyjno ci, stabilno ci oraz spo ecznej odpowiedzialno ci

sektora turystycznego. W zwi zku z tym dzia ania na rzecz turystyki skupiaj

si  na czterech obszarach dzia ania, to jest przede wszystkim stymulowaniu 

konkurencyjno ci sektora turystycznego; wspieraniu rozwoju zrównowa onej

i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jako ci oraz podnoszeniu jako ci us ug

turystycznych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych UE na rzecz 

rozwoju turystyki13.

Modernizacja i/lub rozbudowa obiektów hotelarskich jest nierozerwalnie 

zwi zana z przep ywem kapita u, to jest rodków finansowych i kapita u inwe-

stycyjnego. Niezwykle wiele mo liwo ci dofinansowania projektów turystycz-

nych pojawi o si  w momencie przyst pienia Polski do struktur unijnych.  

Podmioty gospodarki turystycznej w Polsce o dofinansowanie przedsi -

wzi , po rednio b d  bezpo rednio zwi zanych z turystyk  (czyli w tym hote-

larskich), mog  ubiega  si  przede wszystkim z regionalnych programów ope-

racyjnych na lata 2007–2013 (RPO)14. Hotelarze jako przedstawiciele przedsi -

biorców mog  uzyska  wsparcie na realizacj  inwestycji turystycznych z Osi 

priorytetowej nr 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja. W ramach Osi prioryteto-

wej nr 5 realizowane s  projekty zmierzaj ce do tworzenia nowych oraz pod-

niesienia standardu technicznego istniej cych obiektów turystycznych oraz 

infrastruktury rekreacyjnej. Typy projektów bezpo rednio zwi zane z bran

hotelarsk  zapisane w Poddzia aniu 5.1.1. Infrastruktura turystyki to mi dzy 

innymi budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, re-

mont i modernizacja: bazy noclegowej wraz z niezb dnym wyposa eniem, bazy 

gastronomicznej oraz niezb dnym wyposa eniem czy infrastruktury na potrze-

by turystyki konferencyjno-kongresowej i targowej15.

                                                          
12 Ibidem, s. 14. 
13 Ibidem, s. 7. 
14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–

2013, Urz d Marsza kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2009.  
15 Uszczegó owienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-

pomorskiego na lata 2007–2013, Szczecin, listopad 2009, s. 189–230. 
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Przedsi biorstwa turystyczne mog  aplikowa  równie  o wsparcie finan-

sowe przede wszystkim z Osi priorytetowej nr 1 „Gospodarka – Innowacje – 

Technologie”. W ramach Osi priorytetowej nr 1 przedsi biorstwa turystyczne 

mog  uzyska  dofinansowanie przede wszystkim na: przedsi wzi cia podno-

sz ce konkurencyjno  poprzez zwi kszanie potencja u przedsi biorstwa i jego 

zdolno ci inwestycyjnej, popraw  poziomu innowacyjno ci sektora M P, po-

przez u atwienie dost pu do specjalistycznej pomocy doradczej oraz promocj

regionu za granic  poprzez u atwienie przedsi biorstwom nawi zywania kon-

taktów z potencjalnymi kontrahentami z zagranicy. W Poddzia aniu 1.1.1. In-

westycje w mikroprzedsi biorstwa oraz 1.1.2. Inwestycje w ma e i rednie

przedsi biorstwa takie projekty inwestycyjne, które s u  poprawie konkuren-

cyjno ci, czyli rozszerzeniu zakresu dzia alno ci gospodarczej, dywersyfikacji 

produkcji lub wiadczenia us ug przedsi biorstwa poprzez wprowadzenie no-

wych dodatkowych produktów (w tym us ug), zmianie produktu (w tym us ugi),

dzia aniom maj cym na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu pro-

dukcyjnego lub zmian  w sposobie wiadczenia us ug czy uruchomieniu dzia-

alno ci nowo powsta ego przedsi biorstwa16, mog  stanowi  podstaw  do re-

alizacji przedsi wzi  modernizacji i/lub rozbudowy obiektów hotelarskich.  

W Niemczech podmioty gospodarki turystycznej dofinansowywane s  ze 

rodków federacji oraz ze rodków unijnych, przy czym s  to g ównie programy 

wspieraj ce rozwój gospodarczy, na przyk ad poprawa konkurencyjno ci w ra-

mach funduszu EFRE i ró ni  si  znacznie od siebie w zale no ci od landu. 

W zale no ci od landu i programu pozyskanie rodków mo e by  po czone

z obowi zkiem stworzenia nowych miejsc pracy lub te  w przypadku ma ych 

jednostek mog  by  one z tego obowi zku zwolnione. Koszty kwalifikuj ce si

do udzielenia wsparcia ze rodków na rozwój gospodarczy musz  w przypadku 

inwestycji na rozbudow  lub przebudow  wynosi  co najmniej 250 000 euro, 

natomiast na modernizacj  lub racjonalizacj  co najmniej 500 000 euro17. Wy-

kluczone s  natomiast projekty dotycz ce przebudowy lub modernizacji zwi -

zanej wy cznie z polepszeniem bilansu energetycznego budynków. 

Jedn  ze szczególnych form wspierania rozwoju mo e by  tak e wspiera-

nie inwestycji w kurortach oraz rozbudowa obiektów o charakterze SPA i well-

                                                          
16  M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011, s. 145–146. 
17 Neufassung der Ergänzenden Grundsätze für die einzelbetriebliche Investitionsförde-

rung im Rahmen des Zukunftsprogramms Wirtschaft, Erlass des Ministeriums für Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verkehr vom 13. Dezember 2011 – VII 252. 
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ness. W zwi zku ze zmianami zachodz cymi w bran y turystycznej mo liwe

jest tak e uzyskanie dofinansowania do szkole  pracowników z Europejskiego 

Funduszu Spo ecznego, ale równie  na konsultacje w zakresie pozyskiwania 

wykwalifikowanego personelu18.

3. Modernizacja i/lub rozbudowa obiektów hotelarskich w Polsce i Niem-
 czech. Case study  

W niniejszej cz ci zostan  zaprezentowane zrealizowane lub realizowane 

konkretne projekty hotelarskich modernizacji hoteli z Polski i Niemiec. Omó-

wione zostan  nast puj ce obiekty hotelarskie: 

– hotel „Cieplice” w Jeleniej Górze (***)19,

– hotel „Alhambra” w L dku-Zdroju (****)20,

– hotel „Ameliówka” w M chocicach ko o Kielc (***)21,

– hotel „Haus am See” Betriebsgesellschaft mbH (****) w Diensdorf- 

-Radlow22,

– „INSELHOTEL Potsdam-Hermannswerder” GmbH & Co. KG (****)23,

– „Schloss Gadow” GbR w Gadow (wyró niony znakiem jako ci landu 

Brandenburg oraz certyfikowany obiekt zakwaterowania dzieci i m o-

dzie y)24.

Hotel „Cieplice” w Jeleniej Górze otrzyma  dofinansowanie ze rodków

unijnych w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Hotelu Cie-

plice w Jeleniej Górze”, którego celem by  wzrost konkurencyjno ci przedsi -

biorstwa i jego rozwój oraz uzyskanie statusu centrum pobytowego na EURO 

2012. Dofinansowanie zosta o zrealizowane z Europejskiego Funduszu Rozwo-

                                                          
18 Richtlinien über die Förderung unternehmerischen Know-hows durch Unternehmens-

beratungen und Schulungsveranstaltungen, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 
Eschborn 2011. 

19  http://www.hotelcieplice.pl/ue (1.05.2013). 
20  http://www.hotelalhambra.pl/pl/projekt_ue.html (2.05.2013). 
21  http://www.ameliowka.pl/pl/s,15,Projekty_unijne.html (2.05.2013). 
22  http://www.hausamsee.eu/hotel-resort/, (5.05.2013). 
23  http://www.inselhotel-potsdam.de/, (5.05.2013). 
24  http://www.schloss-gadow.de/, (5.05.2013). 
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ju Regionalnego oraz bud etu pa stwa w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Dolno l skiego na lata 2007–201325.

Obiekt zosta  ca kowicie zmodernizowany i rozbudowany oraz oddany do 

u ytku w 2013 roku. Sta  si  nowym miejscem na mapie us ug rehabilitacyj-

nych i SPA uzdrowiska Cieplice. Do dyspozycji go ci oddanych jest 248 miejsc 

noclegowych w 98 pokojach. Hotel w wyniku realizacji projektu sta  si  bar-

dziej konkurencyjny oraz pozytywnie wp yn  zwi kszenie atrakcyjno ci tury-

stycznej regionu. Inwestycja, której dotyczy  projekt, mia a charakter nowej 

inwestycji, gdy  wi za a si  z rozbudow  istniej cego obiektu oraz dywersyfi-

kacj wiadczonych us ug. Realizacja projektu umo liwi a poszerzenie aktual-

nej oferty obiektu poprzez budow  krytego kameralnego basenu z jacuzzi, sau-

nami, pokojami do masa y i innymi zabiegami wodnymi w obszarze przyzie-

mia, wellness z cz ci  restauracyjn  i zabiegow  przygotowan  do wykonywa-

nia masa y i drobnych zabiegów kosmetycznych, jak równie  przez zabudowa-

nie szklanym ogrodem zimowym tarasu istniej cej restauracji, co umo liwi o

powi kszenie sali konsumpcyjnej i zmian  jej funkcji na restauracj  cafe. 

Hotel „Alhambra” w L dku-Zdroju otrzyma  dofinansowanie ze rodków

unijnych w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Hotelu  

Alhambra w L dku-Zdroju przy ulicy Przechodniej 7”26, którego g ównym ce-

lem jest poprawa konkurencyjno ci L dka-Zdroju poprzez rozbudow  bazy 

hotelowej i utworzenie nowoczesnego, innowacyjnego obiektu turystycznego 

(utworzenie hotelu o standardzie odpowiadaj cym czterogwiazdkowemu). Po-

przez budow  hotelu inwestor chce przyczyni  si  do powi kszenia rynku pracy 

w miejscowo ci i jej okolicach oraz poprawi  jako rodowiska dzi ki zasto-

sowaniu technologii ekologicznych. Dofinansowanie zosta o zrealizowane rów-

nie  ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bud-

                                                          
25  Ca kowita warto  projektu szacowana jest na 8 429 712,00 z otych, natomiast dofinan-

sowanie otrzymano w kwocie 3 402 800,00 z otych. 
26  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Dolno l skiego na lata 2007–2013, Priorytet 1. Wzrost konkurencyjno ci dolno l skich 
przedsi biorstw „Przedsi biorstwa i Innowacyjno ”; Dzia anie 1.1. Inwestycje dla przedsi -
biorstw; Schemat 1.1.D1. „Dotacje inwestycyjne dla M P zwi kszaj ce atrakcyjno  turystyczn
regionu”; Podschemat 1.1.D1.a. Projekty inwestycyjne zwi kszaj ce atrakcyjno  turystyczn
regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). 
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etu pa stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolno l skiego na lata 2007–201327.

Hotel „Alhambra” przyjmie pierwszych go ci wiosn  2014 roku, a remont 

i rozbudowa obiektu rozpocz a si  jesieni  2012 roku. Modernizacji i rozbu-

dowie wraz z wyposa eniem b dzie podlega  by y obiekt sanatoryjny powsta y

na pocz tku XX wieku. 

Beneficjenci chc , by hotel „Alhambra” sta  si  centrum rozwoju osobiste-

go, rekreacji i rehabilitacji. Oferta hotelowa przeznaczona b dzie dla wszyst-

kich osób pragn cych wypoczywa  w górach w luksusowym otoczeniu. G ów-

nym celem o rodka ma by  stworzenie jak najlepszych warunków do wypo-

czynku zarówno dla osób aktywnych zawodowo, jak i ich rodzin czy seniorów, 

którzy pragn  aktywnie sp dza  czas w spokojnej, eleganckiej i kameralnej 

atmosferze. Swoim klientom hotel ma oferowa  produkt wykorzystuj cy klima-

tyczne i uzdrowiskowe walory L dka-Zdroju oraz propozycje turystyki narciar-

skiej oraz wycieczek pieszych i rowerowych do najciekawszych zak tków re-

gionu. W „Alhambrze” znajd  si  24 przestronne i dobrze wyposa one pokoje 

dwuosobowe (równie  do pojedynczego wykorzystania). W ramach projektu 

ma zosta  utworzonych 6 nowych miejsc pracy. 

Hotel „Ameliówka” w M chocicach ko o Kielc otrzyma  dofinansowanie 

ze rodków unijnych w ramach realizacji projektu „Wzrost konkurencyjno ci

firmy poprzez rozbudow  hotelu oraz zakup nowoczesnego wyposa enia”28.

Dofinansowanie zosta o zrealizowane ze rodków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z bud etu pa stwa w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa wi tokrzyskiego na lata 2007–2013. 

Hotel „Ameliówka” po o ony jest w Górach wi tokrzyskich, gdzie mi-

kroklimat i du a zawarto  jodu w powietrzu znakomicie wp ywaj  na samo-

poczucie i zdrowie. S siedztwo gór gwarantuje spokój i mo liwo  pe nego

wypoczynku w komfortowych warunkach. W hotelu do dyspozycji turystów 

jest 200 miejsc noclegowych w eleganckich pokojach oraz 100 miejsc w pawi-

lonach turystycznych. Hotel posiada restauracj , kawiarni , klimatyzowane sale 

                                                          
27  Ca kowita warto  projektu szacowana jest na 9 719 733,44 z otych, natomiast dofinan-

sowanie otrzymano w kwocie 3 943 208,93 z otych (w tym: 3 351 727,59 z otych ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 591 481,34 z otych z krajowych rodków
publicznych). Okres realizacji to lata 2012–2014. 

28  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa wi tokrzyskiego na lata 2007–2013, Dzia anie 1.1. Bezpo rednie wsparcie sektora mikro-, 
ma ych i rednich przedsi biorstw.
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konferencyjne, saun , jacuzzi oraz bilard. W ramach projektu maj  zosta  utwo-

rzone 4 nowe miejsca pracy. 

Hotel „Haus am See” Betriebsgesellschaft mbH jest obiektem typu well-

ness. Budynki zosta y wzniesione pierwotnie ju  w latach dwudziestych  

XX wieku, a w pó niejszych latach, w NRD, s u y y jako o rodek wczasowy. 

W latach dziewi dziesi tych XX wieku oba budynki zosta y przebudowane 

i nadal by y u ywane jako obiekty wczasowe. W 2006 roku, po trzyletniej prze-

rwie, o rodek pozyska  nowego inwestora. W 2007 roku, po renowacji, rozpo-

cz to dzia alno  w jednym budynku. W 2007 roku udost pniono oran eri

z widokiem na jezioro (Scharmützelsee) oraz saun . O rodek posiada 18 pokoi 

dwuosobowych, 3 pokoje rodzinne, restauracj , panoramiczny taras nad jezio-

rem, kilka sal przeznaczonych na organizowanie przyj  i konferencji. Ponadto 

go cie mog  korzysta  z wypo yczalni odzi oraz rowerów. Na rozbudow  in-

frastruktury i modernizacj  o rodek otrzyma  w latach 2009–2010 360 000 eu-

ro29. Kwota ta zosta a przeznaczona na modernizacj  drugiego budynku, w któ-

rym znajduj  si  23 pokoje dwuosobowe z widokiem na jezioro, posiadaj ce

balkon lub taras. Dobudowano tak e basen, saun  i si owni , tworz c w ten 

sposób 600 m² pomieszcze  o charakterze SPA i wellness. Polepszono tak e

dost p do piaszczystej pla y. Przeprowadzona modernizacja pozwoli a na uzy-

skanie w 2009 roku kategorii hotelu czterogwiazkowego. 

„INSELHOTEL Potsdam-Hermannswerder” nale y do nieco innej ka-

tegorii i wed ug informacji dost pnej dla go ci oferuje niedrogie zakwaterowa-

nie, sale bankietowe i konferencyjne. Hotel po o ony jest nad brzegiem jeziora 

obok parku. Obiekt jest jednocze nie zlokalizowany blisko Berlina (oko o

30 minut do centrum) oraz Poczdamu (kilka minut). W latach 2007–2011 hotel 

pozyska rodki na rozbudow  i przebudow  w wysoko ci 290 688,04 euro30.

Hotel posiada obecnie 88 pokoi dwuosobowych, apartamentów dwupo-

ziomowych oraz apartamentów wyposa onych w balkon lub taras oraz dost pn

dla wszystkich go ci ekskluzywn  restauracj  nad jeziorem z kominkiem i du-

ym tarasem na wie ym powietrzu. 

Modernizacja obiektu dotyczy a przede wszystkim takiej przebudowy  

i dostosowania pomieszcze , by powsta y wielofunkcyjne sale konferencyjno- 

                                                          
29 EFRE-Begünstigtenliste 2011, Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten, 

Land Brandenburg, http://www.efre.brandenburg.de/sixcms/media. php/4055/Verzeichnis_2011. 
pdf, s. 1 (1.05.2013). 

30 Ibidem, s. 90. 
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-bankietowe dla 350 osób, pomieszczenia odnowy biologicznej z basenem, 

a ni  i saun  such , lodow  fontann  oraz tarasem nad jeziorem. Ponadto za o o-

no i udost pniono wypo yczalni  rowerów, zmodernizowano przysta  i molo. 

Ze wzgl du na dost pn  infrastruktur  konferencyjn  oraz niewielk  odle-

g o  do stolic dwóch landów hotel sta  si  atrakcyjnym miejscem na przyk ad

dla firm przeprowadzaj cych szkolenia pracowników poza firm . Natomiast ze 

wzgl du na malownicze po o enie, dost p do jeziora oraz przystani, apartamen-

ty o wysokim standardzie oraz us ugi kosmetyczne oraz basen hotel jest wyma-

rzonym miejscem wypoczynku. 

Inwestorzy, którzy przej li o rodek wypoczynkowy „Schloss Gadow” po 

og oszeniu jego upad o ci, otrzymali w latach 2007–2010 rodki o wysoko ci

oko o 606 000 euro na dywersyfikacj  dzia alno ci31. Pierwotnie posiad o

by a siedzib  rycersk , a sama miejscowo  Gadow pojawi a si  w kronikach 

ju  w redniowieczu. Jest po o ona na pó nocnym zachodzie Brandenburgii 

w Prignitz. Zakwalifikowano j  jako rezerwat biosfery. Obecny budynek zosta

zbudowany na miejscu ju  nieistniej cych wcze niejszych zabudowa  i powsta

prawdopodobnie oko o 1790 roku jako pó nobarokowa dwukondygnacyjna 

i podpiwniczona budowla o mansardowym dachu. W roku 1853 budynek prze-

budowano w stylu klasycystycznym. Ju  w tym okresie siedziba ta otoczona 

by a parkiem krajobrazowym ze szczególnymi rodzajami ro linno ci.

Po zjednoczeniu Niemiec, od 1994 roku, „Schloss Gadow” by  o rodkiem 

wypoczynkowym o charakterze rodzinnym ze specjaln  ofert  dla dzieci i m o-

dzie y. Do tej oferty nale y zaliczy  mi dzy innymi park w stylu angielskim, 

stajni  z mniej wi cej 70 ko mi, boisko do siatkówki pla owej oraz pawilon do 

gier i zabaw dla dzieci (ale tak e kawiarni  z dost pem do internetu). Na szcze-

gólne wyró nienie zas uguje przede wszystkim park linowy, w którym mog

by  realizowane pedagogiczne zaj cia poznawczo-edukacyjne. Ze wzgl du na 

po o enie o rodka oferta dla zainteresowanych mo e by  te  poszerzona 

o atrakcje znajduj ce si  w pobli u, na przyk ad pla  i przysta  kajakow .

Dla rodzin, w zale no ci od potrzeb, s  dost pne pokoje dwu- i wielooso-

bowe wyposa one w urz dzenia sanitarne. rodki z funduszu EFRE zosta y

w szczególno ci przeznaczone na rozbudow  i stworzenie nowych atrakcji 

zw aszcza dla dzieci i m odzie y, co zosta o uhonorowane znakiem jako ci lan-

                                                          
31 Ibidem, s. 156. 



172 Lilianna Jodkowska, Marta Sidorkiewicz

du Brandenburgi oraz w czeniem na list  certyfikowanych obiektów zakwate-

rowania dla dzieci i m odzie y. 

Opisane przyk ady modernizacji i/lub rozbudowy niemieckich obiektów 

hotelarskich s  wyj tkiem z raportu zrealizowanych projektów. W innych przy-

padkach udzielono na przyk ad wsparcia finansowego o wysoko ci 10 000–

15 000 euro na opracowanie koncepcji marketingowej, na przyk ad dla hotelu 

„Am Hofjagdrevier” Hotelbetriebsgesellschaft mbH lub wsparcia na rozpocz -

cie dzia alno ci hotelarskiej, na przyk ad dla LKV Landsitz Kur- und Verwal-

tungs GmbH32. Analogiczne projekty zosta y przeprowadzone tak e w innych 

landach. Zaprezentowane niemieckie hotele z Brandenburgii otrzyma y rodki

z funduszy operacyjnego EFRE na lata 2007–201333.

Podsumowanie

Poniewa  sektor dzia alno ci turystycznej stymuluje i generuje wzrost go-

spodarczy, rodki wydane na modernizacj  oraz rozbudow  obiektów hotelar-

skich s  inwestycjami w przysz o . Analiza tekstów ród owych dotycz cych 

programów unijnych oraz dost pnych sprawozda  z realizacji dofinansowanych 

projektów, jak i przegl d obiektów hotelarskich b d cych beneficjentami tych 

programów wykaza y, e zarówno w Polsce, jak i w Niemczech wspierane s

takie obiekty. Jednym z g ównych celów jest rozbudowa, przebudowa i/lub 

modernizacja obiektów i o rodków, w tym nie tylko hotelarskich, ale w szer-

szym znaczeniu podmiotów dzia alno ci turystycznej.  

Wysoko  oraz zakres przeznaczenia rodków s  w zale no ci od projektu 

ró ne, pocz wszy od kilku tysi cy z otych lub euro na polepszenie wizerunku 

„firmy” (na przyk ad przedstawienie i prezentacja na w asnym portalu interne-

towym), kampani  reklamow  czy szkolenia pracowników, po kwoty przewy -

szaj ce milion euro. 

                                                          
32 Ibidem, s. 80, 111; http://www.landsitz-kur.de/index.html# (1.05.2013). 
33  Liste der Begünstigten mit zugehörigen Projekten (EFRE), Operationelles Programm 

EFRE 2007–2013 Brandenburg, Entscheidung der Kommission: C(2007) 4246 vom 07.09.2007, 
Aktenzeichen der Kommission (CCI-Code) Nr.: 2007 DE 16 1 PO 002. Dla porównania analizo-
wano tak e listy beneficjentów z innych landów, które dost pne s  na portalu Ministerstwa  
ds. Gospodarki i Rozwoju, http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-strukturpolitik,
did=255114.html (1.05.2013), na przyk ad RWB-EFRE-Programm Rheinland-Pfalz „Wachstum 
durch Innovation” (2007–2013).
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MODERNIZATION AND DEVELOPMENT  

OF POLISH AND GERMAN HOTELS BY EU FUNDS 

Summary

The aim of this article is to present some examples of polish and german hotels, 

which the modernization and/or development was financed by EU funds. 

The article is divided into three parts, introduction and overview. In first part of 

article was presented classification of hotels in Poland and Germany, in second part was 

discussed funding opportunities of modernization and/or development hotels by EU 

funds, while the third part presents case study of six hotels project in Poland and Ger-

many, which modernization and/or development was financed by EU funds.  

Keywords: hospitality, EU funds, modernization, development

Translated by Marta Sidorkiewicz 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO
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POZYSKANIE RODKÓW FINANSOWYCH
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO  

NA REALIZACJ  PROJEKTÓW AGROTURYSTYCZNYCH 

Streszczenie 

W ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego realizowane s  ró ne projekty, 

dzi ki którym podnoszone s  umiej tno ci i kwalifikacje z ró nych dziedzin osób  

w nich uczestnicz cych. Mi dzy innymi s  to projekty dotycz ce agroturystyki, która 

jest jednym ze sposobów na pozyskanie dodatkowych róde  dochodu przez mieszka -

ców obszarów wiejskich.

G ównym celem prowadzonych bada  by a analiza projektów agroturystycznych

zrealizowanych w ramach EFS w latach 2004–2012 z uwzgl dnieniem wielko ci uzy-

skanego dofinansowania i zró nicowania regionalnego. Dodatkowo okre lono g ówne

motywy wp ywaj ce na podj cie decyzji o uczestniczeniu w szkoleniu i ch ci prowa-

dzenia dzia alno ci agroturystycznej przez uczestników szkole  agroturystycznych 

finansowanych z funduszy unijnych.  

Prezentowane badania wykaza y, i  tylko 0,2% wszystkich projektów zrealizowa-

nych w analizowanych latach dotyczy o agroturystyki, a wielko  pozyskanych dofi-

nansowa  w poszczególnych województwach by a zró nicowana. 

Ponad po owa respondentów potwierdzi a, e rozwa a mo liwo  za o enia go-

spodarstwa agroturystycznego, ale nie wcze niej ni  za dwa lata, 37% ankietowanych 

interesuje si  tematem, poniewa  prowadzi ju  gospodarstwo agroturystyczne albo chce 

to zacz  robi  w najbli szym czasie, a pozostali nie maj  takich planów. 

S owa kluczowe: agroturystyka, szkolenia, fundusze unijne, EFS 
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Wprowadzenie

Wraz z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej pojawi a si  mo li-

wo  pozyskania funduszy na dofinansowanie ró nych dzia a  maj cych na 

celu realizacj  wspólnej polityki Unii Europejskiej, które maj  pomóc w pod-

niesieniu konkurencyjno ci krajów cz onkowskich oraz wp yn  pozytywnie na 

rozwój rolnictwa, rynku pracy, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru 

bezpiecze stwa. Jednym z funduszy jest Europejski Fundusz Spo eczny (EFS), 

którego celem jest poprawa jako ci miejsc pracy i mo liwo ci zatrudnienia 

w Unii Europejskiej. Fundusz ten dzia a w ramach celów Konwergencja oraz 

Konkurencyjno  i zatrudnienie w regionach. Wspiera dzia ania pa stw w na-

st puj cych dziedzinach: 

a) przystosowanie pracowników i przedsi biorstw: systemy nauki przez 

ca e ycie, opracowanie i rozpowszechnienie nowatorskich organizacji 

pracy; 

b) dost p do zatrudnienia dla poszukuj cych pracy, osób nieaktywnych, 

kobiet i emigrantów; 

c) integracja spo eczna osób pokrzywdzonych przez los i walka z dys-

kryminacj  na rynku pracy; 

d) wzmocnienie kapita u ludzkiego poprzez reform  systemów kszta ce-

nia oraz utworzenie sieci placówek edukacyjnych. 

Strategia i bud et EFS s  negocjowane i ustalane przez pa stwa cz onkow-

skie, Parlament Europejski i Komisj  Europejsk . Nast pnie na tej podstawie 

pa stwa cz onkowskie we wspó pracy z Komisj  Europejsk  opracowuj  sied-

mioletnie programy operacyjne, które s  realizowane przez organizacje sektora 

publicznego i prywatnego. Nale  do nich w adze krajowe, samorz dy regio-

nalne i lokalne, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, organizacje pozarz dowe

(NGO) oraz sektor wolontariatu, jak równie  partnerzy spo eczni, na przyk ad

zwi zki zawodowe i rady zak adowe, przedstawiciele przemys u i stowarzysze

zawodowych oraz indywidualne firmy. 

rodki EFS s  dost pne za po rednictwem pa stw cz onkowskich i regio-

nów. EFS nie finansuje projektów bezpo rednio z Brukseli. Ka de pa stwo

cz onkowskie ustala wraz z Komisj  Europejsk  co najmniej jeden program 

operacyjny finansowania z EFS dla danego okresu. Programy operacyjne usta-

laj  priorytety dla dzia a  EFS i cele do zrealizowania. 
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Programy operacyjne s  wdra ane poprzez projekty prowadzone przez 

uczestnicz ce w nich organizacje, nazywane „beneficjentami”. Beneficjent two-

rzy plan projektu, wnioskuje o dofinansowanie i, je li je otrzyma, wprowadza 

projekt w ycie. Beneficjentami projektów EFS mog  by  ró nego typu pod-

mioty, na przyk ad organy administracji publicznej, organizacje pozarz dowe

i partnerzy spo eczni dzia aj cy w dziedzinie zatrudnienia oraz integracji spo-

ecznej.

Uczestnicy projektów EFS to osoby bior ce udzia  w projektach i czerpi -

ce z tego korzy ci, na przyk ad uczestnicz c w szkoleniach w zakresie nowych 

umiej tno ci lub otrzymuj c porady dotycz ce znalezienia zatrudnienia. W pro-

jektach EFS mog  uczestniczy  tak e organizacje i przedsi biorstwa, na przy-

k ad poprzez doskonalenie zawodowe pracowników lub szkolenia dla kadry 

kierowniczej z zakresu nowych procedur roboczych1.

W latach 2006–2006 fundusze EFS by y dysponowane w ramach trzech 

programów operacyjnych: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Zinte-

growany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i Rozwój Zasobów 

Ludzkich, natomiast w latach 2007–2013 jest to Program Operacyjny Kapita

Ludzki2.

Jednym z priorytetów UE jest rozwój obszarów wiejskich, w tym umo li-

wienie pozyskania dodatkowych dochodów przez rolników. Takim ród em 

dochodu mo e by  prowadzona dzia alno  agroturystyczna3. W ostatnich la-

tach obserwuje si  tendencj  wzrostow  w powstawaniu nowych gospodarstw 

agroturystycznych w Polsce. W 2007 roku wed ug danych Instytutu Turystyki 

dzia a o 8790 gospodarstw agroturystycznych4, natomiast w roku 2010 by o ich 

89705. Powstawanie nowych obiektów wiadcz cych us ugi agroturystyczne ma 

wiele pozytywnych aspektów. Jednym z najwa niejszych jest powstawanie 

nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich i uzyskiwanie dodatkowych do-

chodów.

                                                          
1  http://www.ebda.org.pl (3.04.2013). 
2  http://www.efs.gov.pl (3.04.2013). 
3  B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2010, s. 23. 
4  B. Sawicki, S. Golian, Baza noclegowa w gospodarstwach agroturystycznych w woje-

wództwie lubelskim, w: Spo eczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych,
red. J. Ruta, A. Nizio , Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 110. 

5 Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 
2010, s. 400. 
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Prowadzenie dobrze prosperuj cego gospodarstwa agroturystycznego 

z odpowiednio przygotowan  i ciekaw  ofert  wymaga od w a cicieli du ego

wk adu pracy i kapita u, a przede wszystkim du ej wiedzy z zakresu turystyki, 

prawa, obs ugi klienta i marketingu.  

Wiele instytucji, wychodz c naprzeciw zapotrzebowaniu na takie szkole-

nia i korzystaj c z mo liwo ci uzyskania dofinansowa  z funduszy europej-

skich, realizowa o projekty z tego zakresu.  

W publikacji zaj to si  wykorzystaniem rodków z Europejskiego Fundu-

szu Spo ecznego na realizacj  projektów zwi zanych z agroturystyk  na terenie 

kraju w latach 2004–2012. Wykorzystano dane udost pnione na stronie 

http://www.mapadotacji.gov.pl/, a tak e wyniki bada  przeprowadzonych  

w okresie listopad 2009 roku – czerwiec 2010 roku w ród uczestników cyklu 

szkole  zrealizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Szkolenia 

mia y na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników projektu na temat 

agroturystyki, zwi kszenie wiadomo ci uczestników w zakresie korzy ci p y-

n cych z prowadzenia tej dzia alno ci, a tak e pobudzenie aktywno ci uczestni-

ków do dzia a  przedsi biorczych. 

Wzi o w nich udzia  90 osób (62 kobiety i 28 m czyzn) z terenu woje-

wództwa lubelskiego. Najliczniejsz  grup  stanowi y osoby w wieku poni ej

35 lat (27 osób) i 35–44 lata (26 osób). W wieku 45–54 lata by o 19 osób, po-

wy ej 55 lat mia o 5 osób. W wi kszo ci by y to osoby z wykszta ceniem wy -

szym (74%). Wykszta cenie rednie mia o 22% ankietowanych, natomiast za-

wodowe tylko 1%. Nie by o osób z ni szym wykszta ceniem ni  zawodowe. 

W badaniach wykorzystano metod  sonda u diagnostycznego, a w tym techni-

ki: ankietow  i wywiadu. 

G ównym celem prowadzonych bada  by a analiza projektów agrotury-

stycznych realizowanych w ramach EFS w latach 2004–2012 z uwzgl dnieniem 

wielko ci uzyskanego dofinansowania i zró nicowania regionalnego. Dodatko-

wo okre lono g ówne motywy wp ywaj ce na podj cie decyzji o uczestniczeniu 

w szkoleniu i ch ci prowadzenia dzia alno ci agroturystycznej przez uczestni-

ków szkole  finansowanych ze rodków unijnych.  
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1. Projekty zrealizowane w zakresie agroturystyki w ramach EFS  
 w latach 2004–2012 

W latach 2004–2012 zrealizowano w Polsce 45 796 projektów dofinanso-

wanych z EFS, w latach 2004–2006 – 19%, a w latach 2007–2012 – 81%. Tema-

tyki agroturystycznej dotyczy o 105, czyli zaledwie 0,2% wszystkich projektów.  

Rys. 1. Liczba gospodarstw agroturystycznych w 2007 roku i projektów agrotury-

 stycznych zrealizowanych w ramach EFS do ko ca 2012 roku 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Instytutu Turystyki i http://www.mapa 

dotacji.gov.pl/ (20.01.2013). 

Na rys. 1. zestawiono liczb  gospodarstw agroturystycznych i zrealizowa-

nych projektów agroturystycznych dofinansowanych z EFS w województwach. 

Najwi ksza liczba gospodarstw agroturystycznych znajduje si  na terenie wo-

jewództw najbardziej atrakcyjnych turystycznie, po o onych w Polsce wschod-

niej, pó nocnej i po udniowej.
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Tabela 1 

 Warto  projektów zwi zanych z agroturystyk  zrealizowanych w ramach EFS  

w latach 2004–2006 w z otych 

Nazwa

programu 

operacyjnego 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

Numer  

i nazwa 

priorytetu

II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 

Numer  

i nazwa 

dzia ania

2.1. Rozwój umiej t-

no ci powi zany

z potrzebami regional-

nego rynku pracy  

i mo liwo ci kszta ce-

nia ustawicznego

w regionie 

2.3. Reorientacja zawo-

dowa osób odchodz -

cych z rolnictwa 

2.5. Promocja przed-

si biorczo ci

Razem 

dolno l skie
1 461 995 

(1 829 621) 5   

1 461 995 

(1 829 621) 5
kujawsko- 

-pomorskie 

253 039 

(337 385) 2   

253 039 

(337 385) 2

lubelskie
461 354 

(615 139) 2   

461 354 

(615 139) 2

lubuskie
47 070 

(62 760) 1   

47 070 

(62 760) 1

ma opolskie
545 907 

(727 876) 1   

545907

(727 876) 1

mazowieckie 
85 911 

(114 548) 1   

85911

(114 548) 1

podlaskie
657 723 

(876 964) 3   

657723

(876964) 3
wi tokrzy-

skie

127 013 

(169 351) 1   

127014

(169351) 1
wielkopol-

skie

315 267 

(420 356) 2   

315267

(420356) 2
zachodnio-

pomorskie 

136 350 

(181 800) 1
443 316 

(591 088) 1
241 012,50 

(374 683,33) 1
820678

(1147571) 3

Razem 
4 091 630 

(5 335 800) 19 
443 316 

(591 088) 1 
241 012 

(374 683) 1 
4 775 959 

(6 301 572)
Nazwa

programu 

operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich 

Numer  

i nazwa 

priorytetu

I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i spo ecznej

Numer  

i nazwa 

dzia ania

1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Razem 

dolno l skie
412 240,78 

(625 012,97) 1
412 240,78 

(625 012,97) 1

41361 – warto  dofinansowania, (48660) – warto  ca kowita projektów, 1 – liczba projektów.

ród o: opracowanie w asne na podstawie http://www.mapadotacji.gov.pl/ (20.01.2013). 
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Porównuj c liczb  gospodarstw w poszczególnych województwach i licz-

b  zrealizowanych w nich projektów agroturystycznych, nale y stwierdzi , e

najwi ksza liczba projektów zosta a realizowana w województwach ze redni

liczb  gospodarstw agroturystycznych. Jednak zale no  ta nie jest cis a, nale-

y wi c wnioskowa , e liczba projektów nie jest uwarunkowana tylko pozio-

mem rozwoju agroturystyki, ale tak e innymi czynnikami. 

Liczb  i warto  projektów agroturystycznych zrealizowanych w latach 

2004–2006 przedstawia tabela 1. W tym przedziale czasu w ramach EFS naj-

wi cej takich projektów przeprowadzono w województwie dolno l skim (5), 

tam te  przyznano najwi cej pieni dzy na ich przeprowadzenie (1 462 tysi ce

z otych). Trzy projekty zrealizowano w województwie podlaskim, po dwa 

w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i wielkopolskim, nato-

miast pojedyncze projekty w województwach: lubuskim, mazowieckim, ma o-

polskim, wi tokrzyskim i zachodniopomorskim. W sumie w tym okresie pro-

gramowania 10 województw skorzysta o z dofinansowa  z EFS na realizacj

projektów agroturystycznych. By y one pozyskiwane z czterech dzia a  w ra-

mach dwóch priorytetów: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 

i Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i spo ecznej. W su-

mie pozyskano na te cele w ci gu trzech lat 4 776 tysi cy z otych, co stanowi o

76% kosztów ca kowitych zrealizowanych projektów. 

W roku 2007 rozpocz  si  nowy okres programowania i przydzielania 

rodków na realizacj  dzia a , który trwa do 2013 roku. Projekty, które przesz y

pozytywn  ocen  w tym czasie i uzyska y dofinansowanie, b d  realizowane 

maksymalnie do 2015 roku. Dane dotycz ce pozyskania dofinansowa  na 

projekty agroturystyczne w latach 2007–2012 przedstawia tabela 2. W tym 

czasie poprzez realizacj  83 projektów z zakresu agroturystyki przeprowadzono 

liczne przedsi wzi cia takie jak: szkolenia, wspó prac  partnersk , imprezy 

kulturalne i edukacyjne. Najwi kszy udzia  mia y szkolenia, które by y

g ównym zadaniem projektów albo przynajmniej ich cz ci . Na agroturystyk

pozyskiwano fundusze z siedmiu dzia a  w ramach czterech priorytetów. 

Najwi cej z Dzia a : 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 

aktywno ci zawodowej na obszarach wiejskich; 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji; 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej-

skich.
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Tabela 2 

 Warto  projektów zwi zanych z agroturystyk  zrealizowanych w ramach EFS  

w latach 2007–2012 w z otych 

Nazwa 

programu 

operacyjnego

Kapita  Ludzki 2007–2013 

Numer

i nazwa 

priorytetu 

VI. Rynek pracy otwarty  

dla wszystkich 

VII. Promocja integracji 

spo ecznej 

VIII. 

Regionalne 

kadry 

gospodarki 

IX. Rozwój wykszta cenia  

i kompetencji
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Razem 

dolno l skie  
41361

(48660) 1
1112038

(1308280) 2
1153399

(1356940) 3
kujawsko-

-pomorskie

76899

(90470) 2
42500

(50000) 1
42491

(49990) 1
161890

(190460) 4

lubelskie    
39294

(46228) 1
695891

(818695) 2
735185

(864923) 3
lubuskie brak 

ódzkie  
77457

(91126) 2
113628

(133679) 3
84405

(99300) 2
275 490 

(324105) 7

ma opolskie  
77098

(90703) 2
    

42486

(49983) 1
119584

(140686) 3

mazowieckie 
455030

(535330) 1
166277

(195620) 4
42457

(49950) 1
363838

(436600) 1
161465

(189959) 4
1189067

(1407459) 11
opolskie brak 

podkarpackie  
116220

(136729) 3
41913

(49309) 1
125736

(147925) 3
283869

(333963) 7

podlaskie
42409

(49893) 1
106767

(125609) 3
223881

(263390) 1
77932

(91685) 2
450989

(530577) 7

pomorskie    
41888

(49280) 1
   

41888

(49280) 1

l skie  
64442

(75814) 2
102034

(120040) 3
817362

(961603) 1
259545

(305347) 7
1243383

(1462804) 13

wi tokrzyskie  
247416

(291077) 6
    

285935

(336394) 8
533351

(627471) 14
warmi sko-

-mazurskie 
   

42398

(49880) 1
84854

(84854) 2
127252

(134734) 3

wielkopolskie  
40361

(47484) 1
267795

(315053) 1
42476

(49972) 1
78028

(91798) 1
428660

(504307) 4
zachodnio-

pomorskie

81938

(96398) 2
    

27846

(32760) 1
109784

(129158) 3

Razem 

455030

(535330)

1

1031878

(1213974)

26

267795

(315053)

1

615355

(723947)

16

3213011

(3788568)

7

78028

(91798)

1

1192696

(1388198)

31

6853795

(8056869)

83

41361 – warto  dofinansowania, (48660) – warto  ca kowita projektów, 1 – liczba projektów.

ród o: opracowanie w asne na podstawie http://www.mapadotacji.gov.pl/ (20.01.2013). 

W sumie w latach 2007–2012 pozyskano z EFS 6 854 tysi ce z otych na 

agroturystyk . Stanowi o to 85% ca kowitych kosztów zrealizowanych 



Pozyskanie rodków finansowych… 183

projektów. Najwi cej rodów finansowych przyznano beneficjentom z wo-

jewództw: l skiego (1 243 tysi ce z otych), mazowieckiego (1 189 tysi cy 

z otych) i dolno laskiego (1 153 tyi ce z otych). Dwa pierwsze nale  tak e

wraz z województwem wi tokrzyskim do czo ówki w zakresie liczby 

przeprowadzonych projektów.  

Niekorzystnym zjawiskiem jest to, e w dwu województwach nie 

pozyskano w analizowanym okresie adnych rodków z EFS na projekty 

zwi zane z agroturystyk . Nale y zauwa y  tak e, e województwo mazowiec-

kie jako jedyne wygra o konkursy na realizacj  projektów w ramach a  pi ciu

dzia a  (tabela 2).

W zakresie wielko ci dofinansowa  do wszystkich projektów zrealizowa-

nych w latach 2004–2012 najbardziej efektywne w pozyskiwaniu rodków

z EFS na agroturystyk  by y podmioty w województwie dolno l skim, które 

pozyska y w sumie 2 615 tysi cy z otych. Ponad 1 miliard z otych pozyskano  

w województwach: mazowieckim, l skim i lubelskim. W pozosta ych woje-

wództwach wielko  dofinansowa  by a mniejsza (najni sza w województwach 

pomorskim i lubuskim). Natomiast w województwie opolskim nie korzystano 

ze rodków finansowych z EFS na wsparcie dzia alno ci agroturystycznej 

(rys. 2).  

Rys. 2. Wielko rodków pozyskanych z EFS na realizacj  projektów zwi zanych

 z agroturystyk  w latach 2004–2012  

ród o: opracowanie w asne na podstawie http://www.mapadotacji.gov.pl/ (20.01.2013). 
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2. Motywy uczestnictwa w szkoleniach i podejmowania dzia alno ci agro-
 turystycznej 

Podstawowe przyczyny podj cia ka dej dzia alno ci gospodarczej, a mo e

nawet najwa niejsze, tkwi  w motywacji ludzi, która jako wewn trzna si a uru-

chamia i organizuje ich zachowanie skierowane na osi gni cie zamierzonego 

celu. Jak wynika z bada , 93% uczestników zapisa a si  na szkolenie, poniewa

interesuje si  agroturystyk  i chcia a zdoby  wiedz  z tego zakresu. Dla 4% 

ankietowanych by a to mo liwo  na poznanie nowych ludzi, dla 2% – sposób 

na sp dzenie wolnego czasu, a 1% uczestników skorzysta a ze szkole  z cieka-

wo ci.

Tylko czterech respondentów uczestniczy o wcze niej w szkoleniach  

o podobnej tematyce organizowanych przez o rodek doradztwa rolniczego, dla 

pozosta ych by o to pierwsze szkolenie z tego zakresu.

Przeprowadzona analiza stanu wiedzy uczestników przed szkoleniami i po 

nich na temat dzia alno ci agroturystycznej wykaza a, e wszyscy uczestnicy 

podnie li swoje umiej tno ci. Najliczniejsza grupa poprawi a poziom wiedzy 

o ponad 30% (rys. 3).  

(0–15%) – poziom poprawy stanu wiedzy. 

Rys. 3. Poprawa stanu wiedzy na temat dzia alno ci agroturystycznej uczestników 

 szkolenia 

ród o: opracowanie w asne.
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Ankietowanych zapytano tak e o to, czy s  zainteresowani rozpocz ciem 

dzia alno ci agroturystycznej. Dwie osoby zdeklarowa y si , e prowadz  ju

takie gospodarstwa. Jedna od dwóch lat, a druga od pó  roku. Spo ród pozosta-

ych uczestników 35% planuje rozpocz cie dzia alno ci w ci gu najbli szych 

dwóch lat, a 54% ma podobne plany, ale bardziej oddalone w czasie. Pozostali 

nie wykazuj  ch ci prowadzenia dzia alno ci agroturystycznej w najbli szym 

czasie. Wyst puje wyra na korelacja pomi dzy liczb  osób, które posiadaj  ju

gospodarstwo rolne, i tymi, które chc  rozpocz  dzia alno  agroturystyczn

w ci gu najbli szych lat. Odk adanie decyzji o za o eniu gospodarstwa agrotu-

rystycznego wi e si  zwykle z planem zakupu gospodarstwa rolnego w przy-

sz o ci.

Respondentom postawiono pytanie o g ówne motywy, które sk aniaj  ich 

do podj cia dzia alno ci agroturystycznej. Mieli oni mo liwo  wyboru i usze-

regowania odpowiedzi w zale no ci od stopnia wa no ci w skali od 1 do 10  

(1 – najwa niejsza, 10 – najmniej wa na).

Poziom wa no ci poszczególnych motywów okre lono wed ug redniej

wyliczonej na podstawie uzyskanych odpowiedzi. Otrzymane wska niki mog y

przyj  warto  od 1 do 10, im wi ksza warto  wska nika, tym mniejsze zna-

czenie danego motywu (rys. 4). 

Rys. 4. Motywy sk aniaj ce do rozpocz cia dzia alno ci agroturystycznej

ród o: opracowanie w asne.
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Ankietowani za najwa niejszy motyw sk aniaj cy ich do rozpocz cia dzia-

alno ci agroturystycznej uznali wzgl dy ekonomiczne (rys. 4). Drugim co do 

wa no ci motywem jest mo liwo  stworzenia miejsc pracy dla pozosta ych 

cz onków rodziny i wzgl dy przyjemno ciowe, wynikaj ce z realizacji swoich 

marze . W obu przypadkach wska nik wyniós  3,3. Na kolejnych miejscach 

uplasowa y si  takie powody zak adania gospodarstw agroturystycznych, jak: 

lokalny popyt na us ugi turystyczne, mo liwo  kontaktów z lud mi, ch  wy-

remontowania w asnego domu, mo liwo  sprzedawania w asnych produktów 

turystom, przyk ady sukcesów odniesionych w tej dziedzinie przez s siadów

i znajomych. Najmniejsze znaczenie mia y tradycje rodzinne w przyjmowaniu 

turystów.  

Podobne badania prowadzi a I. Kurtyka6 w obiektach turystyki wiejskiej  

i agroturystyki powiatu k odzkiego. Uzyskane przez ni  wyniki wskazuj , e

dla 76% ankietowanych g ównymi motywami podj cia dzia alno ci agrotury-

stycznej by y uzyskanie dodatkowego dochodu i po o enie w atrakcyjnym tury-

stycznie regionie. Na drugim miejscu stawiano ch  wykorzystania wolnych 

pomieszcze  (58%). Mo liwo  realizacji w asnych zainteresowa  by a istotna 

dla 42% osób. 

K. Krzy anowska7 uzyska a nieco inne wyniki w swoich badaniach. We-

d ug nich g ównym motywem podj cia i prowadzenia dzia alno ci agrotury-

stycznej by  przyk ad znajomych i s siadów. Du  rol  odgrywa a tak e mo li-

wo  realizacji w asnych marze , ch  poznania i obcowania z innymi lud mi  

i mo liwo  wykorzystania wolnych pomieszcze . Mo liwo  poprawy sytuacji 

finansowej poprzez uzyskanie dodatkowego dochodu znalaz a si  na pi tym 

miejscu.

W niniejszych badaniach podj to równie  prób  ustalenia zale no ci mi -

dzy motywami podj cia dzia alno ci agroturystycznej przez ankietowanych  

a ich cechami demograficznymi. Pod uwag  wzi to wiek i poziom wykszta ce-

nia. Uwzgl dniono motywy, które by y podawane jako najwa niejsze. Dane 

                                                          
6  I. Kurtyka, Szanse i bariery rozwoju turystyki wiejskiej w Sudetach, w: Ekonomiczne

i spo eczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Warszawa 
2008, s. 71. 

7  K. Krzy anowska, Ekonomiczne uwarunkowania powstawania i funkcjonowania go-
spodarstw agroturystycznych, w: Ekonomiczne uwarunkowania powstawania i funkcjonowania 
gospodarstwa agroturystycznego, red. K. Krzy anowska, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 76. 
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okre laj ce zale no  mi dzy motywami podj cia dzia alno ci agroturystycznej 

a wiekiem beneficjentów szkole  prezentuje tabela 3. 

Mo liwo  uzyskiwania dodatkowych róde  dochodów jako najwa niej-

szy motyw podj cia dzia alno ci agroturystycznej wskazywali najcz ciej re-

spondenci w wieku 45–55 lat (63,2%). Na drugim miejscu stawiali oni wzgl dy 

przyjemno ciowe wynikaj ce z prowadzenia takiej dzia alno ci (26,3%). Tylko 

w tej grupie wiekowej jako g ówny powód zainteresowania agroturystyk  poda-

li respondenci rodzinne tradycje w przyjmowaniu go ci. Podobnie dla m odszej

grupy wiekowej ankietowanych wzgl dy ekonomiczne by y najwa niejsze. Dla 

osób poni ej 35 lat wa nym motywem by a tak e mo liwo  stworzenia no-

wych miejsc pracy dla pozosta ych cz onków rodziny (29,6%) i mo liwo

realizacji swoich zainteresowa  (18,5%). Dodatkowo wskazywali oni na mo -

liwo  wyremontowania domu dzi ki pozyskaniu rodków finansowych na 

prowadzenie dzia alno ci agroturystycznej. Dla osób w wieku 35–45 lat prak-

tycznie równie wa ne jak wzgl dy ekonomiczne s  aspekty zwi zane z samo-

realizacj  i spe nianiem swoich marze  (tabela 3). 

Tabela 3 

 Wp yw wieku na motywy wyboru dzia alno ci agroturystycznej 

Udzia  w zale no ci od wieku (%) 
Wyszczególnienie 

< 35 lat 35–45 lat 45–55 lat > 55 lat 

wzgl dy ekonomiczne (ch  uzyskania dodat-

kowego dochodu) 44,4 38,5 63,2 0,0 

mo liwo  pracy dla pozosta ych cz onków

rodziny 29,6 7,7 0,0 20,0 

tradycje rodzinne w przyjmowaniu turystów 0,0 0,0 10,5 0,0 

mo liwo  kontaktów z lud mi  0,0 3,8 0,0 0,0 

wzgl dy przyjemno ciowe, mo liwo  realizacji 

w asnych zainteresowa  18,5 34,6 26,3 40,0 

przyk ad (sukcesy) s siadów i znajomych 0,0 0,0 0,0 20,0 

lokalny popyt na us ugi turystyczne 0,0 3,8 0,0 0,0 

ch  wyremontowania w asnego domu 7,4 3,8 0,0 20,0 

mo liwo  sprzedawania w asnych produktów 

turystom 0,0 0,0 0,0 0,0 

inne 0,0 7,7 0,0 0,0 

ród o: opracowanie w asne.
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W ród uczestników szkole  by o 5 osób powy ej 55. roku ycia. Dwie  

z nich jako g ówny powód planowanego rozpocz cia dzia alno ci agrotury-

stycznej poda y mo liwo  realizacji swoich zainteresowa .

Jako czynnik kszta tuj cy motywy podj cia dzia alno ci agroturystycznej 

wzi to tak e pod uwag  poziom wykszta cenia uczestników szkole . Dane 

okre laj ce zale no  mi dzy motywami podejmowania dzia alno ci agrotury-

stycznej a poziomem wykszta cenia prezentuje tabela 4. 

Tabela 4 

Wp yw wykszta cenia na motywy wyboru dzia alno ci agroturystycznej 

Udzia  w zale no ci

od wykszta cenia (%) 
Wyszczególnienie 

zawo-

dowe
rednie wy sze 

wzgl dy ekonomiczne (ch  uzyskania dodatkowego 

dochodu) 0,0 42,9 49,1 

mo liwo  pracy dla pozosta ych cz onków rodziny 0,0 4,8 12,7 

tradycje rodzinne w przyjmowaniu turystów 0,0 4,8 1,8 

mo liwo  kontaktów z lud mi  0,0 4,8 0,0 

wzgl dy przyjemno ciowe, mo liwo  realizacji w asnych 

zainteresowa  100,0 38,1 21,8 

przyk ad (sukcesy) s siadów i znajomych 0,0 0,0 1,8 

lokalny popyt na us ugi turystyczne 0,0 0,0 1,8 

ch  wyremontowania w asnego domu 0,0 0,0 7,3 

mo liwo  sprzedawania w asnych produktów turystom 0,0 4,8 0,0 

inne 0,0 0,0 3,6 

ród o: opracowanie w asne.

Na podstawie zestawionych powy ej danych mo na stwierdzi , e nie-

zale nie od poziomu wykszta cenia ankietowani podkre lali znaczenie motywu 

ekonomicznego i wzgl dy przyjemno ciowe poprzez realizacj  swoich zaintere-

sowa . Przy czym u osób z wykszta ceniem rednim realizacja swoich planów 

by a na pierwszym miejscu, a u osób z wykszta ceniem wy szym pierwszo-

planow  rol  odgrywa y wzgl dy ekonomiczne. Ankietowani ze rednim wy-

kszta ceniem wymieniali równie  w ród swoich motywów nast puj ce: mo li-

wo  pracy dla pozosta ych cz onków rodziny, tradycje rodzinne w przyjmowa-

niu turystów, mo liwo  kontaktów z lud mi, mo liwo  sprzedawania w as-

nych produktów turystom. Wszystkie one otrzyma y po 4,8% wskaza .
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Mo liwo  pracy dla pozosta ych cz onków rodziny by a trzecim pod 

wzgl dem wa no ci motywem podj cia dzia alno ci agroturystycznej przez 

osoby z wykszta ceniem wy szym (12,7%). Pozosta e osoby nale ce do tej 

grupy wskazywa y takie motywy, jak: ch  wyremontowania w asnego domu 

(7,3%), tradycje rodzinne w przyjmowaniu turystów, przyk ad (sukcesy) s siadów

i znajomych oraz lokalny popyt na us ugi turystyczne – odpowiednio po 1,8%. 

Podsumowanie

W latach 2004–2012 zrealizowano w Polsce 105 projektów o tematyce 

agroturystycznej dofinansowanych z EFS. Stanowi o to tylko 0,2% wszystkich 

projektów zrealizowanych w tym okresie w ramach EFS.  

W pierwszym okresie programowania, to jest w latach 2004–2006, absorp-

cja rodków finansowych z EFS na realizacj  projektów agroturystycznych by a

wielokrotnie mniejsza ni  w nast pnym okresie programowania. W latach 

2004–2006 pozyskano 412 tysi cy z otych, natomiast w latach 2007–2012 – 

6 854 tysi ce z otych.  

W sumie w analizowanym czasie dofinansowanie otrzymali beneficjenci 

z 15 województw. Tylko w województwie opolskim nie pozyskano adnych 

rodków na dofinansowanie do projektów o tematyce agroturystycznej w ra-

mach EFS. Liczba zrealizowanych projektów i ich wielko  w poszczególnych 

województwach by a zró nicowana. Najwi ksz  efektywno ci  wykaza y si

województwa: mazowieckie, l skie, i lubelskie.

Badania przeprowadzone w ród uczestników jednego z projektów wykaza-

y, e g ównym motywem uczestnictwa w nim dla 93% osób by a ch  pozy-

skania wiedzy na temat dzia alno ci agroturystycznej, a pozostali uczestniczyli 

w nim w celu poznania nowych osób (4%), sp dzenia wolnego czasu (2%) albo 

z ciekawo ci (1%). Udzia  w szkoleniach przyniós  zaplanowane efekty. Wszy-

scy uczestnicy podnie li poziom swojej wiedzy, a u ponad po owy osób efek-

tywno  by a na poziomie ponad 30% wzrostu wiedzy. 

Tylko nieca e 2% spo ród beneficjentów prowadzi ju  gospodarstwo agro-

turystyczne, natomiast 35% chce rozpocz  tak  dzia alno  w ci gu najbli -
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szych dwóch lat. G ównym celem prowadzenia dzia alno ci agroturystycznej 

jest ch  pozyskania dodatkowych dochodów i poprawa sytuacji materialnej. 

Literatura

Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 

2010.

http://www.ebda.org.pl (3.04.2013). 

http://www.efs.gov.pl (3.04.2013). 

Krzy anowska K., Ekonomiczne uwarunkowania powstawania i funkcjonowania go-
spodarstw agroturystycznych, w: Ekonomiczne uwarunkowania powstawania 
i funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego, red. K. Krzy anowska,

Wyd. SGGW, Warszawa 2009. 

Kurtyka I., Szanse i bariery rozwoju turystyki wiejskiej w Sudetach, w: Ekonomiczne 
i spo eczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak,  

Wyd. SGGW, Warszawa 2008. 

Sawicki B., Golian S., Baza noclegowa w gospodarstwach agroturystycznych w woje-
wództwie lubelskim, w: Spo eczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przy-
granicznych, red. J. Ruta, A. Nizio , Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Rzeszów 2009. 

Sawicki B., Mazurek-Kusiak A., Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2010. 

OBTAINING FUNDS FROM THE ESF TO AGRO-TOURISM

PROJECTS AND MOTIVE FOR PARTICIPATION

IN FREE TRAINING IN THIS AREA 

Summary

In the article there were presented the results of survey conducted in 2010. The 

main objective of the study was analysis the agro-tourism projects from ESF, which 

were implemented in 2004–2012. Additionally, the aim of research was presentation of 

motive for participation in agro-tourism training and readiness of setting-up the agro-

tourism farms.  
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The main motive of setting-up the agro-tourism farms by the participants is desire 

to earn extra income. The second most important motive is the opportunity to create 

jobs for family members and pleasurable reasons.

Keywords: tourism, training, EU funds, the ESF

Translated by Anna Mazurek-Kusiak 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 783    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (22)     2013 

Teresa G dek-Hawlena 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

WYKORZYSTANIE RODKÓW UNIJNYCH
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZ DOWE

NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI 

Streszczenie 

Osi ganie korzy ci gospodarczo-spo ecznych przez region jest mo liwe mi dzy 

innymi poprzez rozwój turystyki. Zmiany zachodz ce w turystyce wi  si  jednak 

z podejmowaniem dzia a  ze strony wszystkich trzech sektorów: publicznego, prywat-

nego i spo ecznego. Coraz cz ciej widoczne s  dzia ania organizacji pozarz dowych, 

zw aszcza o charakterze lokalnym, które d  do podnoszenia atrakcyjno ci konkretne-

go regionu, a jedn  z metod ich oddzia ywania na rozwój turystyki jest udzia  w projek-

tach w ramach funduszy wspólnotowych. W artykule przedstawiono ide  funkcjonowa-

nia organizacji pozarz dowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem ich udzia u w pozy-

skiwaniu rodków unijnych, uwzgl dniaj c tylko jeden z obszarów tematu prioryteto-

wego – turystyk .

S owa kluczowe: programy unijne, turystyka, organizacje non profit, rozwój 

Wprowadzenie

Rozwój ró nych form turystyki oraz towarzysz ca jej infrastruktura tury-

styczna s  finansowane z wielu róde . Wiele inicjatyw, w tym inicjatywy po-

dejmowane na poziomie lokalnym, finansowanych jest ze rodków wspólnoto-

wych. W cz ci projektów udzia  bior  organizacje non profit, które funkcjonu-
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j c na danym obszarze, s  z jednej strony najbardziej zainteresowane udzia em 

w projekcie i zdeterminowane do dzia ania, a z drugiej – najlepiej rozpoznaj

potrzeby regionu. 

W artykule zostan  przybli one zagadnienia zwi zane z udzia em organi-

zacji pozarz dowych w programach wspólnotowych na ró nych szczeblach, 

przede wszystkim na poziomie regionalnym, w obszarze tematycznym turystyki. 

1. Organizacje non profit w turystyce i ich udzia  w pozyskiwaniu rodków
 unijnych 

Organizacja pozarz dowa to wed ug ONZ jest ka da obywatelska 

woluntarystyczna grupa typu non profit, która jest zorganizowana na lokalnym, 

krajowym lub mi dzynarodowym szczeblu, zorientowana na wykonywanie 

zada  i prowadzona przez ludzi o podobnych zainteresowaniach. Organizacje 

pozarz dowe dostarczaj  ró norodnych us ug o charakterze filantropijnym, 

przedstawiaj  rz dom obawy obywateli, monitoruj  polityk  i zach caj  do 

uczestniczenia w yciu politycznym na poziomie spo ecznym. Dostarczaj

analiz i ekspertyz, s u  jako wczesny mechanizm ostrzegawczy, pomagaj

monitorowa  i wprowadza  porozumienia mi dzynarodowe1.

Organizacje nale ce do trzeciego, spo ecznego, sektora charakteryzuj  si

istnieniem struktury organizacyjnej oraz formaln  rejestracj , struktur  nie-

zale n  od w adz publicznych, niezarobkowym charakterem, suwerenno ci

i samorz dno ci , a tak e dobrowoln  przynale no ci 2.

W Polsce do trzeciego sektora w szerokim uj ciu zalicza si :

– fundacje,

– stowarzyszenia i ich zwi zki, w tym stowarzyszenia spo eczno-

-kulturalne, stowarzyszenia kultury fizycznej, Ochotnicz  Stra  Po ar-

n , zak ady doskonalenia zawodowego maj ce status stowarzysze ,

– organizacje spo eczne dzia aj ce na mocy odr bnych przepisów, 

– zwi zki zawodowe,

– zwi zki pracodawców, 

                                                          
1  M. Yaziji, J. Doh, Organizacje pozarz dowe a korporacje, PWN, Warszawa 2011,  

s. 27–28. 
2  http://osektorze.ngo.pl/x/631717;jsessionid=EFFE5C185A8F049B5A2CABCAD3F8

E4CC (27.11.2012). 
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– organizacje samorz dów zawodowego i gospodarczego (na przyk ad

cechy, izby gospodarcze i bran owe, ko a gospody  wiejskich, zrze-

szenia transportowców) z wyj tkiem organizacji, w których cz onko-

stwo jest obligatoryjne,  

– inne wieckie organizacje spo eczne dzia aj ce na mocy odr bnych 

przepisów (mi dzy innymi Polski Czerwony Krzy , ko a owieckie,

Polski Zwi zek Dzia kowców, komitety rodzicielskie i rady rodziców, 

komitety spo eczne),

– organizacje ko cielne: instytucje spo eczne Ko cio ów (na przyk ad

szko y, placówki opieku cze, Caritas, redakcje, wydawnictwa) i zwi z-

ków wyznaniowych, prowadz ce dzia alno wieck , w tym tak e or-

ganizacje cz onkowskie (na przyk ad Akcja Katolicka, Bractwo M o-

dzie y Prawos awnej),

– partie polityczne3.

Organizacje pozarz dowe prowadz  dzia alno  w wielu obszarach. 

Szczegó owo zagadnienie to zilustrowano w tabeli 1.

Tabela 1 

G ówne obszary dzia alno ci organizacji pozarz dowych w Polsce  

w latach 2004–2010 

Obszar 2004 2005 2008 2010 

1 2 3 4 5 

Sport, turystyka, rekreacja, hobby 39% 39% 38% 36% 

Edukacja i wychowanie 10% 10% 13% 15% 

Kultura i sztuka 12% 13% 13% 14% 

Us ugi socjalne, pomoc spo eczna 10% 10% 11% 7% 

Ochrona zdrowia 8% 8% 8% 7% 

Rozwój lokalny w wymiarze spo ecznym i materialnym 7 % 6% 4% 5% 

Ochrona rodowiska 4% 2% 2% 2% 

Prawo, prawa cz owieka, dzia alno  polityczna 3% 2% 2% 2% 

Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe 3% 2% 1% 2% 

Badania naukowe 2% 1% 1% 1% 

Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa – 2% 2% 1% 

Wsparcie instytucji, organizacji pozarz dowych i inicja-

tyw obywatelskich 1% 1% 2% 1% 

                                                          
3 Organizacje pozarz dowe – podstawowe informacje, Bia ystok 2010, 2010 

_http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2010/org_pozarzadowe.pdf (12.11.2012). 
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1 2 3 4 5 

Dzia alno  mi dzynarodowa 1% 1% 0% 0% 

Religia* 0% 1% 1% 0% 

Pozosta a dzia alno   2% 2% 3% 5% 

Podstawa procentowa: wszystkie organizacje bior ce udzia  w poszczególnych edycjach badania. 
* Niski odsetek organizacji wskazuj cych religi  jako g ówne pole dzia ania wynika z zakresu badania, które 

nie obejmuje organizacji ko cielnych (dzia aj cych na podstawie przepisów o stosunku pa stwa do 

Ko cio a katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku pa stwa do innych Ko cio ów i zwi zków

wyznaniowych oraz o gwarancji wolno ci sumienia i wyznania, o których mowa w UDPPiW). 

ród o: J. Hubst, J. Przew ocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarz dowych. 
Raport z bada . Stowarzyszenie klon/jawor, Warszawa 2011, http://www.ngo. 

pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf (7.12.2012).  

Z zestawienia tabelarycznego wynika, i  zasadniczym obszarem dzia-

alno ci organizacji non profit jest sport, turystyka, rekreacja, hobby, przy czym 

dzia ania w tym obszarze obejmuj  g ównie zaj cia w zakresie amatorskiej 

kultury fizycznej, organizacj  zawodów sportowych i prowadzenie obiektów 

sportowych (podejmuje je 71% organizacji pracuj cych, czyli 38% wszystkich 

polskich organizacji) oraz organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych, 

prowadzenie obiektów s u cych turystyce i rekreacji (odpowiedni 56% i 30% 

organizacji). Z kolei prowadzenie dzia alno ci hobbistycznej lub zwi zanej

z prowadzeniem klubów i kó  zainteresowa  (kluby cz onkowskie i kolekcjo-

nerskie) deklaruje 26% organizacji dzia aj cych w obszarze sportu, turystyki, 

rekreacji i hobby oraz 14% wszystkich organizacji4.

Organizacje trzeciego sektora mog  wyst powa  w bardzo ró nej formie, 

to jest jako du e, profesjonalne, bogate i samodzielne oraz jako ma e,

prowincjonalne, ubogie i zale ne od w adzy. To powoduje, i  te pierwsze maj

du e mo liwo ci dost pu do rodków unijnych, a ma e nie s  w stanie si ga  po 

tego typu wsparcie5.

W latach 2004–2008 prób  pozyskania rodków wspólnotowych podj a

co pi ta organizacja non profit. Oko o 12% organizacji (59% aplikuj cych) 

uda o si  przynajmniej raz otrzyma  dofinansowanie. Natomiast w latach 2008–

2010 o dofinansowanie ubiega o si  28% organizacji. Co czwarta organizacja 

                                                          
4  J. Hubst, J. Przew ocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarz dowych. Raport  

z bada  2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 32, http://www.ngo.pl/ 
files/civicpedia.pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf (7.12.2012).

5  M. Dudkiewicz, G. Makowski, Wspó praca mi dzy organizacjami pozarz dowymi
i administracj  samorz dow . Problemy, wyzwania, rekomendacje, Biblioteka Po ytku Publicz-
nego, Warszawa 2011, s. 23, http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/ BPP/wsp_ngo_Ad-
min_rekom.pdf (7.12.2012). 
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próbowa a si  samodzielnie, 7% w partnerstwie z administracj  samorz dow ,

a 4% z innymi organizacjami. Po owa wnioskodawców z o y a w tym czasie 

przynajmniej dwa wnioski o dofinansowanie, a 10% najbardziej aktywnych 

organizacji aplikowa o a  sze  razy. W po owie przypadków (55% organizacji 

wnioskuj cych, 15% wszystkich organizacji) starania te przynajmniej raz 

zwie czone zosta y sukcesem6.

Najmniejsze organizacje pozarz dowe podejmuj  próby pozyskania 

rodków europejskich ponad dwa razy rzadziej ni  te najwi ksze. S  to g ównie

organizacje zajmuj ce si  us ugami na rynku pracy, dzia alno ci  edukacyjn

i pomoc  spo eczn . Na pozyskiwanie rodków nie ma wp ywu wiek organi-

zacji, natomiast istotnym czynnikiem jest jej bud et – najwi ksze organizacje 

maj  niemal dwa razy wi ksze szanse na dofinansowanie ka dego z o onego

wniosku ni  organizacje o przychodach nieprzekraczaj cych 10 tysi cy z otych. 

W uj ciu regionalnym stosunkowo s abo wypadaj  organizacje z Polski 

po udniowo-wschodniej (województwa lubelskie, podkarpackie) i centrum 

kraju (województwa ódzkie i mazowieckie), a wyj tkowo korzystnie woje-

wództwa ma opolskie, zachodniopomorskie, Warmia i Mazury oraz region 

l ski. W uk adzie pól dzia a  pozytywnie wyró niaj  si  organizacje wiadcz -

ce us ugi na rynku pracy i zajmuj ce si  ochron rodowiska oraz rozwojem 

lokalnym, negatywnie za  organizacje sportowe, edukacyjne i dzia aj ce

w obszarze pomocy spo ecznej7.

2. Programy wspólnotowe dla organizacji pozarz dowych

W bud ecie Unii Europejskie na lata 2007–2013 przewidziano wiele 

mo liwo ci finansowania projektów organizacji pozarz dowych w ró nych 

programach i funduszach, w tym wp ywaj cych bezpo rednio lub po rednio na 

rozwój turystyki.  

Organizacje trzeciego sektora mog  realizowa  projekty w ramach 

nast puj cych programów wspó finansowanych z funduszy strukturalnych  

i Funduszu Spójno ci – z wyj tkiem Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna:

                                                          
6  J. Hubst, J. Przew ocka, op.cit., s. 92. 
7 Ibidem, s. 96–98. 
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– PO Kapita  Ludzki – PO KL, 

– PO Innowacyjna Gospodarka – PO IG, 

– 16 regionalnych programów operacyjnych – RPO, 

– PO Infrastruktura i rodowisko – PO Ii ,

– PO Rozwój Polski Wschodniej – RPW, 

– Programy Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej – EWT. 

Mo liwo ci wsparcia organizacji pozarz dowych w ramach funduszy 

strukturalnych jest bardzo wiele. Organizacjom trzeciego sektora najwi cej

oferuje Program Operacyjny Kapita  Ludzki, w ramach którego organizacje 

pozarz dowe mog y si  ubiega  zarówno o rodki, jak i o wsparcie w charakte-

rze grupy docelowej otrzymuj cej pomoc.  

W regionalnych programach operacyjnych organizacje sektora poza-

rz dowego zosta y wyodr bnione jako potencjalni beneficjenci niemal we 

wszystkich obszarach tematycznych, wliczaj c w to infrastruktur  drogow ,

transport i komunikacj . Nawet Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

skierowany do przedsi biorstw, daje mo liwo  ubiegania si  o rodki finanso-

we organizacjom, które wyst puj  jako samorz dy gospodarcze i zawodowe. 

Na podobnych zasadach organizacje pozarz dowe mog y by  aktywne w ra-

mach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego specyfika 

sprzyja wi kszej aktywno ci okre lonym podmiotom sektora pozarz dowego.

 Zarówno Programy Operacyjne Infrastruktura i rodowisko, jak i program 

Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej dawa y szerokie spektrum mo liwo ci

organizacjom pozarz dowym w ubieganiu si  o rodki finansowe8.

3. Analiza dzia a  i uzyskanych rodków organizacji pozarz dowych
 w obszarze turystyki 

W obszarze turystyki w 2010 roku organizacje pozarz dowe realizowa y

58 umów o warto ci dofinansowania przekraczaj cej 114 milionów z otych.  

W tej liczbie 50 umów o warto ci 103 437 549 z otych dotyczy o Kategorii 57 

(inne wsparcie na rzecz wzmocnienia us ug turystycznych), a 8 umów o warto-

                                                          
8 Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszy spójno ci

przez organizacje pozarz dowe w 2010 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
lipiec 2011, s. 7–8. 
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ci 11 098 079 z otych – Kategorii 55 (promowanie walorów przyrody). Oprócz 

projektów zwi zanych z turystyczn  promocj  regionów realizowano projekty 

dotycz ce na przyk ad digitalizacji zbiorów bibliotecznych czy budowy infra-

struktury na trasie sp ywów kajakowych. Na tle ogó u przedsi wzi  wdra a-

nych przez podmioty trzeciego sektora umowy realizowane w dziedzinie tury-

styki stanowi y niespe na 18%, natomiast pod wzgl dem warto ci kwota dofi-

nansowania konsumowa a 2,4% wk adu przyznanego ogó owi przedsi wzi

realizowanych przez NGO9.

W 2011 roku sektor pozarz dowy realizowa  71 przedsi wzi  w obszarze 

turystyki, co pozwoli o na zakontraktowanie kwoty dofinansowania w cz ci

UE przekraczaj cej 154,7 miliona z otych – oznacza to wzrost o 47 milio-

nów z otych w porównaniu z 2010 roku. Zdecydowana wi kszo  projektów 

by a po wi cona tak zwanemu innemu wsparciu na rzecz us ug turystycznych10.

Projekty zrealizowane w Kategoriach 55–57 przez organizacje pozarz dowe

wynosi y 0,84% wszystkich interwencji (rys. 1).  

Analiza danych uj tych na rysunku wskazuje, e organizacje trzeciego 

sektora bra y udzia  w realizacji wi kszo ci projektów wspólnotowych. Najcz -

ciej jednak ich dzia ania zwi zane by y z programami dotycz cymi poprawy 

jako ci kapita u ludzkiego, poprawy integracji spo ecznej osób b d cych w nie-

korzystnej sytuacji, poprawy dost pu do zatrudnienia i jego trwa o ci, zwi k-

szania zdolno ci adaptacyjnej ludno ci. Projekty zwi zane z turystyk  by y

realizowane zdecydowanie rzadziej, na podobnym poziomie co projekty doty-

cz ce ochrony rodowiska i zapobieganie zagro eniom. Niemniej nale y za-

uwa y , e pierwsze z wymienionych projektów mog  po rednio odnosi  si  do 

gospodarki turystycznej. 

Dominuj c  grup  organizacji trzeciego sektora ubiegaj c  si  o rodki

unijne by y w latach 2010–2011, jak ju  wspomniano, stowarzyszenia i organi-

zacje spo eczne (tabela 2). 

                                                          
9 Ibidem, s. 44. 
10 Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje  

pozarz dowe w roku 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2012,  
s. 51. 
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Kat. 1–9. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsi biorczo

Kat. 10–15. Spo ecze stwo informacyjne 

Kat. 16–32. Transport 

Kat. 33–43. Energia 

Kat. 44–54. Ochrona rodowiska i zapobieganie zagro eniom 

Kat. 55–57. Turystyka 

Kat. 58–60. Kultura 

Kat. 61. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

Kat. 62–64. Zwi kszanie zdolno ci adaptacyjnych pracowników, firm, przedsi biorstw i przedsi biorców 

Kat. 65–70. Poprawa dost pu do zatrudnienia i jego trwa o ci

Kat. 71. Poprawa integracji spo ecznej osób w niekorzystnej sytuacji 

Kat. 72–74. Poprawa jako ci kapita u ludzkiego 

Kat. 75–79. Inwestycje w infrastruktur  spo eczn

Kat. 80. Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji spo ecznej

Kat. 81. Wzmocnienie zdolno ci instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 

Kat. 82–84. Rekompensata za poniesione koszty rozwoju regionów peryferyjnych 

Kat. 85–86. Pomoc techniczna 

Rys. 1. Udzia  w liczbie projektów realizowanych przez organizacje non profit  

 w podziale na kategorie interwencji, 31 grudnia 2011 roku  

ród o:  Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych przez organi-
zacje pozarz dowe w roku 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsza-

wa, czerwiec 2012. 
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Tabela 2 

Liczba i warto  dofinansowa  projektów realizowanych  

przez organizacje pozarz dowe w obszarze priorytetowego tematu turystyki  

– wed ug formy prawnej beneficjenta 

Liczba umów 

Warto  dofinansowania

w cz ci UE

w milionach z otych 
Forma prawna organizacji 

2010 2011 2010 2011 

Fundacje 5 6 5,18 7,89 

Ko ció  katolicki oraz inne Ko -

cio y i zwi zki wyznaniowe 9 12 14,90 25,94 

Stowarzyszenia i organizacje 

spo eczne 42 51 90,91 117,35 

Samorz d gospodarczy i zawo-

dowy 2 2 3,54 3,54 

ród o: Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych przez orga-
nizacje pozarz dowe w roku 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, War-

szawa, czerwiec 2012, Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy 
strukturalnych i funduszy spójno ci przez organizacje pozarz dowe w 2010 ro-
ku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2011. 

Zestawienie tabelaryczne wskazuje, i  stowarzyszenia i organizacje 

spo eczne w 2011 roku uzyska y dofinansowanie w wysoko ci 117,35 miliona 

z otych, co stanowi oko o 76% warto ci wszystkich projektów. Najmniejsz

liczb  projektów realizowa y samorz dy gospodarcze i zawodowe, a ich udzia

w warto ci wszystkich projektów wynosi zaledwie 2%. Najwi cej projektów  

w kategoriach 55–57 do 2011 roku realizowano w województwie ma opolskim 

(rys. 2).  

W ramach Kategorii 55. Promowanie walorów przyrodniczych do ko ca

2011 roku zawarto 31 umów o dofinansowanie, przy czym dominuj c  pozycj

zajmuje województwo dolno l skie (18 zawartych umów). Do beneficjentów  

w tym obszarze nale  jednostki samorz du terytorialnego oraz fundacje  

i stowarzyszenia. Najistotniejsze projekty dotyczy y organizacji kampanii pro-

mocyjnych na rzecz rozwoju turystyki i kultur oraz rozwoju i renowacji 

infrastruktury turystycznej w regionach o szczególnych walorach przyrodni-

czych.  
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Rys. 2. Zawarte umowy ( rodki UE) jako % alokacji przeznaczonej na dan  kategori

 w ramach regionalnych programów operacyjnych – turystyka (55–57) 

ród o: Raport z post pu wdro enia Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 
2007–2013. Rok 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012. 

Znaczny udzia  organizacji pozarz dowych odnotowano tak e w ród

beneficjentów w ramach Kategorii 57. Inne wsparcie na rzecz rozwoju us ug

turystycznych. Najwi cej umów podpisano w województwach lubelskim, l s-

kim i dolno l skim. Projekty dotyczy y budowy i rewitalizacji infrastruktury 

turystycznej, ze szczególnym uwzgl dnieniem turystki aktywnej. Zako czone

do 2011 roku projekty umo liwi y utworzenie lub modyfikacj  77 produktów 

turystycznych oraz budow  lub przebudow  387 obiektów turystycznych 

i rekreacyjnych11.

Mo na zauwa y , i  organizacje pozarz dowe stanowi  istotn  grup

beneficjentów rodków przyznawanych przez Uni  Europejsk . Pomimo do

ma ego udzia u projektów w obszarze tematycznym turystyki w porównaniu 

z innymi obszarami – rola organizacji pozarz dowych jest widoczna. Warto 

zaznaczy , e organizacje te ubiegaj  si  o rodki wspólnie z administracj

samorz dow , co z pewno ci  wp ywa na lepsz  wspó prac  pomi dzy tymi 

podmiotami oraz lepsze wykorzystanie funduszy. Nie zosta y przedstawione 

                                                          
11 Raport z post pu wdro enia Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–

2013. Rok 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 39–40. 
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inne obszary, w których organizacje pozarz dowe ubiegaj  si  o wsparcie, na 

przyk ad infrastruktura transportu, a które zwi zane s  z rozwojem turystyki.  

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e dzia ania organizacji pozarz dowych 

zwi zane z ubieganiem si  oraz udzia em w projektach nale y uzna  za pozy-

tywny aspekt ich dzia alno ci, który z pewno ci  przyczynia si  do rozwoju 

turystyki nie tylko w najatrakcyjniejszych turystycznie regionach.  
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS USING THE EU FUNDS  

FOR TOURISM DEVELOPMENT 

Summary

Achieving economic-social benefits by the region is possible among others 

through the development of tourism. However happening changes in the tourism are 

involving taking action on the part of all three sectors: public, private and social. Func-

tionings of non-governmental organizations are more and more often visible, especially 

about local character, which attraction of the specific region is aspiring to the lifting, 

and a participation in projects is one of methods of their influence for the development 

of tourism as part of community funds. In the article an idea of functioning of non-

governmental organizations was presented, with particular reference to their participa-

tion in acquiring EU centres, considering only one of areas of the priority subject – 

tourism. 

Keywords: UE programme, tourism, non-profit organizations, development

Translated by Karolina Lubieniecka-Koco
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