
 

 

 

 

 

Projekt z dnia 6 listopada 2008 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA  SPORTU I TURYSTYKI1)
 

z dnia  ……………………. 2008 r. 

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy 

publicznej w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego  w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju ( Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz  z 2007 r. Nr 140, poz. 984) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy  

publicznej w zakresie dotyczącym pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa 

kulturowego, zwanej dalej „pomocą”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013, Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 

ponadregionalnym (działanie 6.4). 

 2.Zakres inwestycji w ramach pomocy musi być bezpośrednio związany ze  wspieraniem 

kultury lub dziedzictwa kulturowego. Pomoc może być udzielana na inwestycje w 

rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane w 

szczególności z pracami restauratorskimi, renowacyjnymi, odtworzeniowymi, 

dotyczącymi obiektów stanowiących dziedzictwo historyczne lub kulturalne. 

 

      § 2. Przez użyte w rozporządzeniu określenia należy rozumieć:  

1) atrakcja turystyczna- każdy z walorów turystycznych występujących w stanie naturalnym 

lub przystosowanym do użytkowania przez turystów, który może stanowić przedmiot 

zainteresowania turystów; 

2) duży projekt inwestycyjny –  inwestycję w środki trwałe, której wydatki kwalifikowane 

przekraczają 50 mln euro, według obliczeń na podstawie cen i kursów wymiany 

obowiązujących w dniu przyznania pomocy; 



 

 

 

 

 

3) dziedzictwo historyczne - naturalne lub fizyczne zasoby przyczyniające się do rozumienia 

historii i kultury, związane z archeologią, architekturą, kulturą, historią, nauką, 

technologią; 

4) dziedzictwo kulturalne – dziedzictwo kulturalne  w rozumieniu  Konwencji w sprawie 

ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego obejmujące  

a) zabytki: dzieła architektury, rzeźby i malarstwa monumentalnego, elementy i formacje 

o charakterze archeologicznym, napisy groty i zgrupowania tych elementów, 

przedstawiające wyjątkową wartość dla całej ludzkości z punktu widzenia historii, 

sztuki lub nauki,  

b) zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które z racji ich architektury, ich 

jednorodności lub ich integracji w krajobrazie przedstawiają wyjątkową wartość dla 

całej ludzkości z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki,  

c) miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub dzieła łączne człowieka i przyrody, jak 

również strefy, a także stanowiska archeologiczne, przedstawiające wyjątkową 

wartość dla całej ludzkości z punktu widzenia historycznego, estetycznego, et-

nologicznego lub antropologicznego; 

5) liniowy produkt turystyczny - gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, składająca się 

z usług i towarów, której podstawę wyznacza trwale oznaczony lub przyjęty ciąg 

turystyczny przebiegający przez obszary o specyficznych walorach, umożliwiający 

uprawianie turystyki;  

6) małe i średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo spełniające kryteria, o których mowa 

w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 

87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE. L. 

z 2008r. Nr 214, poz. 3); 

7) podmiot udzielający pomocy –   podmiot udzielający pomocy, o którym mowa w art. 21 

ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

8) produkt turystyczny – pakiet materialnych i niematerialnych składników, 

umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego i pozwalający nabywcy na 

spełnianie różnych potrzeb i celów determinujących decyzję o tym wyjeździe; pakiet ten 

stanowią naturalne i stworzone przez człowieka dobra turystyczne, towary i usługi 



 

 

 

 

 

umożliwiające przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne 

spędzanie czasu; 

9) produkt turystyczny o znaczeniu ponadregionalnym - produkt turystyczny zlokalizowany 

na terenie co najmniej dwóch regionów lub produkt turystyczny  posiadający potencjał  do 

przyciągnięcia turystów z sąsiednich  regionów, z całego kraju  lub z zagranicy; 

10) produkt turystyczny o znaczeniu unikatowym - produkt turystyczny nie mający swojego 

odpowiednika w zakresie występowania lub dostępności w skali ponadregionalnej (tj. 

województwa, na terenie którego jest zlokalizowany oraz województw sąsiednich,  

w tym regionów sąsiednich położonych na terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej), posiadający walory historyczne, przyrodnicze  lub lokalizacyjne, które 

powodują, że nie ma możliwości stworzenia podobnego lub takiego samego produktu; 

11) projekt turystyczny przyczyniający się do rozszerzenia oferty turystycznej – projekt 

turystyczny mający znaczący wpływ na wzrost zainteresowania konkretnym rodzajem 

turystyki (np. turystyką kulturową, biznesową, aktywną, kwalifikowaną) w skali 

ponadregionalnej; 

12) projekt turystyczny przyczyniający się do zróżnicowania oferty turystycznej - projekt 

turystyczny, którego realizacja przyczyni się do zróżnicowania katalogu atrakcji  

proponowanych w ramach produktu turystycznego; w ramach kryterium oceny czy 

projekt turystyczny przyczynia się do zróżnicowania oferty turystycznej weryfikuje się 

również czy realizacja projektu spowoduje, że produkt turystyczny będący przedmiotem 

realizacji projektu :  

a) jest atrakcyjny dla nowej grupy turystów (np. dzieci w wieku przedszkolnym, 

turystów zagranicznych, z konkretnego rynku, osób głuchoniemych) lub  

b) ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania konkretnym rodzajem turystyki 

(np. turystyką kulturową, biznesową, aktywną, kwalifikowaną) w skali 

ponadregionalnej (tj. regionu, na terenie którego jest zlokalizowany oraz 

regionów sąsiednich, w tym regionów sąsiednich położonych na terytorium 

państw członkowskich Unii Europejskiej);    

13) przedsiębiorca - należy przez to rozumieć przedsiębiorca w rozumieniu art.1 załącznika I 

do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych); 



 

 

 

 

 

14) sieciowy produkt turystyczny- gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, opierająca się 

o strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, funkcjonująca jako jedna 

spójna koncepcja posiadająca wspólny wiodący wyróżnik (markę) produktu. 

 

§ 3. 1. Pomoc publiczna, o której mowa w  § 1  może być udzielana na  projekty przewidujące 

wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na 

liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, prowadzonej przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 

lub uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki historii. 

2. Inwestycjom realizowanym w ramach projektu mogą towarzyszyć działania 

promocyjne. 

3. Pomoc nie może być udzielana na inwestycje w infrastrukturę noclegową                      

i gastronomiczną. 

 

 § 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:  

1) przyznawanej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio 

związanej z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci 

dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem 

działalności wywozowej; 

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do 

towarów sprowadzanych z zagranicy; 

3) wspierającej działalność w sektorze węglowym, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa 

okrętowego, włókien syntetycznych; 

4) wspierającej działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie 

wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury  (Dz. Urz. UE L  

z 2000 r. Nr 17 poz. 22, z 2003 r. Nr 236, poz. 33 oraz z 2006 r. Nr 335, poz. 3); 

5) wspierającej produkcję podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku 

I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

6) wspierającej przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych 

w następujących przypadkach: 



 

 

 

 

 

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek 

przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub 

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w 

całości producentom surowców; 

7) udzielanej beneficjentom pomocy:  

a) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem,  

b) spełniającym definicję zagrożonego przedsiębiorstwa. 

 

§ 5. 1. Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na refinansowanie części 

poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. 

2. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektów objętych pomocą publiczna w zakresie 

wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy na  

przygotowanie projektu indywidualnego.  

3.  Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się w szczególności koszty dotyczące:  

1) przygotowania studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko; 

2) prac studialnych, ekspertyz w tym również konserwatorskich, archeologicznych, 

badań w tym również geologicznych i analiz technicznych;  

3) prac projektantów, architektów, w tym przygotowanie kosztorysów inwestorskich, 

koncepcji architektonicznej, dokumentacji budowlanej, dokumentacji 

wykonawczej, programu funkcjonalno-użytkowego, opracowania map lub szkiców 

lokalnych sytuujących projekt;  

4) nabycia prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów, nie więcej jednak 

niż do 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, pod warunkiem, że grunt 

jest niezbędny do realizacji projektu, przedsiębiorca przedstawi opinię 

rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza 

wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia, oraz w okresie 7 lat 

poprzedzających datę zakupu grunt nie był nabyty z wykorzystaniem publicznych 

środków krajowych lub wspólnotowych;  



 

 

 

 

 

5) nabycia prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości 

zabudowanej, pod warunkiem, że nieruchomość jest niezbędna do realizacji 

projektu, przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego 

potwierdzającą że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, 

określonej na dzień nabycia, przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy 

budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym 

celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres 

niezbędnych zmian lub ulepszeń, w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu 

nieruchomość nie była nabyta z wykorzystaniem publicznych środków krajowych 

lub wspólnotowych, nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami 

projektu objętego wsparciem; 

6) dostosowania terenów, obiektów wraz z ich otoczeniem i pomieszczeń do 

świadczenia usług związanych z projektem, w tym w szczególności koszty 

przygotowania terenu pod inwestycję - wyburzenia, rozbiórki, remontu, 

rekultywacji, wraz z pracami geodezyjnymi, koszty robót budowlanych, 

remontowych,  adaptacyjnych, w tym konserwatorskich, wraz z pracami 

wykończeniowymi, koszty budowy, przebudowy i remontu niezbędnej 

infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodnej, kanalizacyjnej, 

transportowej, energetycznej, gazowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci 

specjalistycznych; 

7) nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii 

poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy 

technicznej, pod warunkiem, że będą wykorzystywane wyłącznie w ramach 

przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, będą podlegać amortyzacji zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, będą nabyte od osób trzecich na warunkach 

rynkowych, będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat, a 

w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata; 

8) wykonania robót związanych z utrzymaniem dróg wodnych w tym koszty 

pogłębienia i oczyszczenia szlaków wodnych pod warunkiem, że są one niezbędne 

do realizacji projektu; 

9) budowy, remontu  i przebudowy infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów 

dziedzictwa kulturowego, w tym ułatwienia dla osób niepełnosprawnych; 



 

 

 

 

 

10) budowy, remontu, przebudowy infrastruktury towarzyszącej obiektom dziedzictwa 

kulturowego, w tym obiektów małej architektury; 

11) oznakowania szlaków turystycznych, w tym koszt wytyczenia szlaku, projektów 

organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zakupu materiałów oraz 

wykonania znakowania, opracowania, wydania i dystrybucji materiałów 

promocyjnych o szlaku; 

12) prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych związanych z projektem  

i z rezultatami projektu, w tym kampanii promocyjnych dotyczacych produktów 

turystycznych będących przedmiotem projektu; 

13) kosztów ponoszonych w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji 

inwestycji, w tym również nadzór konserwatorski i archeologiczny oraz nadzór 

nad wykonywaniem robót przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych (np. geolog, geotechnik, geomechanik); 

14) realizacji postanowień umowy o dofinansowanie, w tym koszty prowadzenia 

rachunku bankowego związanego z projektem, wydatki na obsługę instrumentów 

zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie; 

15) przeprowadzenia procedury przetargowej, w tym przygotowania dokumentacji 

przetargowej oraz publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym; 

16) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, osób zaangażowanych bezpośrednio w  

przygotowanie i realizację projektu; 

17) audytu zewnętrznego, obsługi prawnej, opłat administracyjnych pod warunkiem, 

że są one niezbędne do przygotowania i realizacji projektu.  

 

4. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.
2)

).   

5. Wszystkie wydatki kwalifikowalne pomniejsza się o podatek od towarów i usług, jeżeli 

zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi pomocy przysługuje prawo do jego 

zwrotu lub odliczenia. 

6. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, wskazanych w ust. 2 lit. c) możliwe jest przez 

zastosowanie umowy leasingu. W przypadku leasingu ruchomych środków trwałych, 



 

 

 

 

 

umowa leasingu powinna zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych 

środków na beneficjenta pomocy po zakończeniu trwania okresu umowy leasingu.  W 

przypadku leasingu nieruchomości, okres trwania umowy leasingu powinien wynosić co 

najmniej 5 lat od momentu przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji, a w 

przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej 3 lata  od momentu 

przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji.  

7. W przypadku beneficjentów pomocy innych niż małe i średnie przedsiębiorstwa, nabywane 

aktywa powinny być nowe.   

8. W przypadku  małych i średnich przedsiębiorstw  koszty wartości niematerialnych  

i prawnych kwalifikowalne są w całości, natomiast w przypadku pozostałych 

przedsiębiorstw tylko do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowanlych w 

ramach danej inwestycji. 

9. W przypadku beneficjenta pomocy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze 

transportu drogowego i lotniczego, do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się 

wydatków na zakup środków transportu i urządzenia transportowe. 

§ 6. 1.Maksymalna  intensywność pomocy publicznej udzielanej beneficjentowi, o której 

mowa w § 1, wynosi 85% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. 

2. Pomoc podlega sumowaniu z pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich 

źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących  do objęcia tą pomocą  w 

ramach danej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

      

§ 7. 1. Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie projektu do podmiotu udzielającego 

pomocy, którym jest Polska Organizacja Turystyczna. Szczegółowy tryb naboru 

projektów określają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w 

zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, 

zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju.    

2. Wniosek o dofinansowanie,  powinien zawierać  w szczególności: 

1) nazwę beneficjenta pomocy; 

2) tytuł i miejsce realizacji nowej inwestycji; 



 

 

 

 

 

3) cel realizacji nowej inwestycji; 

4) opis nowej inwestycji; 

5) opis rezultatów realizacji nowej inwestycji; 

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji nowej inwestycji; 

7) wartość nowej inwestycji; 

8) wydatki kwalifikowane; 

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania. 

3. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o kryteria wyboru 

projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-2013, oraz w oparciu o kryteria określone niniejszym rozporządzeniem  

dotyczące: 

1) przeznaczenia pomocy; 

2) wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą; 

3) intensywności pomocy; 

4) trwałości realizacji projektu;  

5) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 

dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie WE nr 1260/1999
3)

. 

4. Wniosek podlega ocenie formalnej dokonywanej przez pracowników Instytucji 

Wdrażającej oraz ocenie merytorycznej przeprowadzanej przez powołanych przez podmiot 

udzielający pomocy niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej 

przedmiotem projektu. 

 

§ 8  1. Beneficjent może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do: 

1) celu inwestycji; 

2) wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą; 

3) intensywności pomocy; 

4) trwałości realizacji projektu. 

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 4, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy inwestycja 

zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy przez okres co najmniej 5 lat 



 

 

 

 

 

od dnia jej zakończenia, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej 3 

lata  od dnia jej zakończenia.  

3. W ciągu trwania okresu trwałości projektu możliwa jest wymiana maszyn lub urządzeń, 

które ze względu szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe, o ile działalność 

gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona przez beneficjanta pomocy przez 

minimalny wymagany okres, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wkład własny  beneficjenta  mogą stanowić środki własne beneficjenta w szczególności 

oszczędności w postaci lokat, wolnych środków na rachunku bankowym oraz  środków 

pochodzących z kredytów bankowych.    

5. Wkładu własnego nie mogą stanowić środki pochodzące z pomocy publicznej. 

§ 9. Pomoc jest udzielana na podstawie umowy na realizację projektu zawartej przez podmiot 

udzielający pomocy z beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

2007- 2013. 

 

§ 10. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 

                                                                                  Minister Sportu i Turystyki 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1)

Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz.1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).  

 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, 

poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 

1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 

1119, Nr 208 poz. 1540 oraz z 2008r. Nr 63 poz. 393, Nr 144, poz. 900 i Nr 171 poz. 1056)  

 
3)

 Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006. 
 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy dnia 

6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658  oraz z 

2007r. Nr 140, poz. 984). Projektowany akt odnosi się do finansowania projektów w ramach 

działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 objętych reżimem pomocy publicznej 

na podstawie art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z art. 21 

ust. 1 ww. ustawy  w zakresie, w którym finansowanie projektów w ramach działania 6.4 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, stanowi pomoc spełniającą przesłanki 

określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mają 

zastosowanie szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy. Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów wydał opinię - na wniosek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, będącego 

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 -  

wskazującą, że wsparcie udzielane beneficjentom działania 6.4. Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 

będzie stanowiło pomoc spełniającą przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku z tym na Ministrze Sportu i Turystyki 

jako ministrze właściwym do spraw turystyki ciąży obowiązek określenia w drodze 

rozporządzenia, szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy, o której 

mowa  powyżej. Prace związane z opracowaniem projektu ww. aktu należy prowadzić mając 

w szczególności na uwadze konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy 

publicznej w zakresie dotyczącym pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4. 

Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (przyjętego na mocy 

uchwały Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r.)  z warunkami jej dopuszczalności.  



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowo przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

pomocy w zakresie dotyczącym działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 

ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 

Celem projektowanej regulacji jest wspieranie  beneficjentów pomocy  poprzez udzielanie im 

pomocy publicznej w zakresie dotyczącym pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa 

kulturowego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 

ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

  

W prawie wspólnotowym brak jest specyficznych ram prawnych określających warunki 

udzielania pomocy publicznej w tej dziedzinie.  

 

W § 1 określony został zakres regulacji.  

W § 2 wprowadzone zostały definicje: atrakcji turystycznej, dużego projektu inwestycyjnego, 

dziedzictwa historycznego, dziedzictwa kulturalnego, liniowego produktu turystycznego,   

podmiotu udzielającego pomocy, produktu turystycznego, produktu turystycznego o 

znaczeniu ponadregionalnym, produktu turystycznego o znaczeniu unikatowym, projektu 

turystycznego przyczyniającego się do rozszerzenia oferty turystycznej, projektu 

turystycznego przyczyniającego się do zróżnicowania oferty turystycznej, przedsiębiorcy, 

sieciowego produktu turystycznego.   

§ 3 określa, przeznaczenie pomocy na projekty przewidujące wsparcie dla obiektów 

stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, prowadzonej przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) lub uznane przez Prezydenta 

RP za Pomniki Historii. Przepis ten zawiera także ograniczenie mówiące, iż pomoc nie może 

być udzielana na inwestycje w infrastrukturę noclegową i gastronomiczną. 

§ 4 określa wyłączenia w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia zarówno 

przedmiotowe jak i podmiotowe. 

W § 5 określono, iż pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na refinansowanie 

części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych, natomiast okres 

kwalifikowalności wydatków dla projektów z działania 6.4 objętych pomocą publiczną 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy na  przygotowanie projektu indywidualnego. 

Przepis ten zawiera także  określenie kosztów, które zalicza się do wydatków 

kwalifikowanych. 

W § 6  określono, iż maksymalna intensywność pomocy o której mowa w § 1 wynosi 85% 

wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Pomoc podlega sumowaniu z pomocą 

udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych 

wydatków kwalifikujących  do objęcia tą pomocą  w ramach danej inwestycji, bez względu na 

jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

W § 7 reguluje tryb udzielania pomocy, w tym podmiot do którego beneficjent składa 

wniosek o dofinansowanie projektu tj. Polską Organizację Turystyczną. Przepis określa    

dane, które powinny być zawarte we wniosku o dofinansowanie, a także  sposób oceny 

wniosku poprzez spełnienie kryteriów zawartych w  niniejszym rozporządzeniu dotyczących  

przeznaczenia pomocy, wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, intensywności 

pomocy i  trwałości realizacji projektu.   Zgodnie z tym przepisem  wniosek podlega ocenie 

formalnej dokonywanej przez pracowników Instytucji Wdrażającej oraz ocenie merytorycznej 

przeprowadzanej przez powołanych przez podmiot udzielający pomocy niezależnych 

ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem projektu. 

§ 8 określa, iż beneficjent może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące 

się do celu inwestycji, wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, intensywności 

pomocy, trwałości realizacji projektu. Warunek trwałości projektu   uznaje się za spełniony w 

przypadku, gdy inwestycja zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy przez 

okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia (3 lata w przypadku  małych lub średnich 

przedsiębiorstw). 

§ 9  określa, iż pomoc jest udzielana na podstawie umowy na realizację projektu zawartej 

przez podmiot udzielający pomocy z beneficjentem Działania 6.4 Inwestycje w produkty 

turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007- 2013. 

W § 10 określono termin wejścia w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia, a także 

określono, iż rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.  

 Projektowany termin wejścia w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia, zgodnie z art. 4 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) nie naruszy demokratycznych zasad 

państwa prawa.  Termin wejścia w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia jest niezwykle 

istotny dla beneficjentów działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007 – 2013 z uwagi na konieczność jak najszybszego wejścia w życie programu 

pomocowego określającego zasady udzielania wsparcia. 

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projektowana regulacja będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej na podstawie art. 

87 ust.3 lit. d) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w trybie ustawy z dnia          

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) będzie udostępniony  

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, z chwilą przekazania do 

uzgodnień międzyresortowych.  

 

  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia 

Celem rozporządzenia jest ustanowienie warunków udzielania pomocy publicznej na 

wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne  

o znaczeniu ponadregionalnym. 

  

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty- beneficjentów działania 6.4 Inwestycje w produkty 

turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie dotyczącym pomocy na wspieranie 

kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Gospodarka 2007-2013, a także na podmiot udzielający pomocy - Polską Organizację 

Turystyczną. 

 

3. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych w tym budżet państwa i 

budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Pomoc publiczna udzielana na warunkach i w trybie określonych w niniejszym 

rozporządzeniu będzie finansowana środkami Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013, przewidzianymi dla działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne 

o znaczeniu ponadregionalnym. Wejście projektowanego aktu w życie  nie spowoduje 

dodatkowego obciążenia budżetu państwa oraz  budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie stwarza warunki umożliwiające tworzenie nowych miejsc 

pracy, w szczególności w przedsiębiorstwach otrzymujących pomoc oraz  

w przedsiębiorstwach działających w sektorze turystyki  na inwestycje dotyczące kultury  

i dziedzictwa kulturowego. 

 

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki   

Projektowane rozporządzenie stwarza warunki umożliwiające podniesienie konkurencyjności 

wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki, dzięki zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Polski 

poprzez realizację inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. 

 

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów 

Projektowane rozporządzenie stanowi jeden z elementów systemu wdrażania Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,   działanie 6.4. Inwestycje w produkty 

turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Program ten, ze względu na bezprecedensową 

skalę finansowania, stanowi jeden z najsilniejszych bodźców rozwojowych dla polskich 

regionów w zakresie dotyczącym produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym  

w całej dotychczasowej historii ich istnienia. 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

7. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany celem zaopiniowania następującym partnerom 

społecznym i gospodarczym: 

1. Marszałkom Województw, 

2. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 

3. Konfederacji Pracodawców Polskich, 

4. Business Centre Club, 

5. Związkowi Województw RP, 

6. Związkowi Miast Polskich, 

7. Związkowi Gmin Wiejskich RP, 

8. Unii Metropolii Polskich, 

9. Unii Miasteczek Polskich, 

10. Związkowi Powiatów Polskich, 

11. Radzie Działalności Pożytku Publicznego, 

12. Krajowej Izbie Gospodarczej,  

13. Polskiej Izbie Turystyki,  

14. Radzie Krajowej Izb Turystyki, 

15. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu, 

16. Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych,   

17. Polskiej Izbie Hotelarstwa, 

18. Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu,   

19. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, 

20. Polskiemu Stowarzyszeniu Hotelarstwa i Turystyki,   

21. Stowarzyszeniu „Konferencje i Kongresy w Polsce”, 

22. Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej, 

23. Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.  

 

 

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania  Polskiej Organizacji Turystycznej - Instytucji 

Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, a także 

Regionalnym Organizacjom Turystycznym. 

Projekt rozporządzenia zostanie również przekazany do zaopiniowania  przez Komisję 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony również na stronie internetowej Ministerstwa 

Sportu i Turystyki . 

 

8. Wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie 

budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt rozporządzenia nie powoduje dodatkowych obciążeń budżetu państwa lub budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego.   Pomoc publiczna   na warunkach i w trybie określonych 

w niniejszym rozporządzeniu będzie finansowana środkami Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, przewidzianymi dla działania 6.4. Inwestycje w 

produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. 

 


