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Usługi turystyczne są dotowane
z programów regionalnych
P ytanie
Prowadzę firmę turystyczną i chciałabym się dowiedzieć, czy moja
spółka ma szansę na dotację w ramach nowej perspektywy unijnej.
W jakim programie powinnam szukać informacji o konkursach?

Odpowiedź
Przedsięwzięcia turystyczne w nowej perspektywie są traktowane
jako element lokalnych strategii rozwoju, projektów związanych
z kulturą i dziedzictwem kulturowym czy przedsiębiorczością. Właśnie
w regionalnych programach należy poszukać odpowiednich konkursów.

W y j a ś n i e n i e Dokumenty unijne dotyczące funduszy europej-

Przed problemami
z rozliczaniem projektów
można się uchronić
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skich na lata 2014–2020 wśród celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych nie wymieniają bezpośrednio turystyki. Nie oznacza to jednak, że nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania w tym zakresie.
Pozyskanie środków na inwestycje związane z turystyką będzie pojawiać
się w nowej perspektywie finansowej zwykle na poziomie regionalnym.
Będą one odpowiadać na zaplanowane działania wynikające z regionalnych i lokalnych strategii rozwoju. W strategiach można także znaleźć
narzędzia, jakie dany region przewiduje do osiągnięcia założonych celów
rozwoju. Turystyka może się mieścić w działaniach na rzecz zwiększenia
dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych.
Dodatkowo projekty turystyczne będą mogły być realizowane w ramach
celu Podnoszenie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. Także
warto poszukać elementów przedsięwzięć turystycznych w założeniach
konkursów obejmujących nabory na realizację projektów z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (np. „Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów”).

Wynagrodzenie pracownika
nie musi być kosztem
uzyskania przychodu
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Podstawa prawna:
• Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa.
• Strategie rozwoju województw do roku 2020.
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Źródła finansowania

Naukowcy mogą się starać
o dotacje na wykonanie badań

OD REDAKCJI

P YTANIE
Od kilku lat pracuję w ośrodku naukowo-badawczym. Jestem zainteresowany
pozyskaniem dofinansowania na swoje badania. Na jakie wsparcie może
liczyć młody naukowiec?

O DP O WIEDŹ

Drogi Czytelniku!
Oddaję w Twoje ręce pierwszy numer
nowego miesięcznika „Fundusze unijne
w pytaniach i odpowiedziach”. Jeśli
jeszcze nie miałeś okazji skorzystać
z dofinansowania ze środków europejskich
na rozwój swojej firmy, a potrzebne Ci są
pieniądze na nowe inwestycje lub właśnie
jesteś w trakcie realizacji projektu unijnego i chcesz go poprawnie zakończyć
i rozliczyć, to ta publikacja jest przeznaczona właśnie dla Ciebie.
Nasi eksperci udzielają wyczerpujących
odpowiedzi na pytania z zakresu wyboru
odpowiedniego programu operacyjnego,
składania wniosku o dotację, podpisania
umowy o dofinansowanie, prowadzenia
projektu, rozliczenia go oraz kontroli.
Nie wierzysz? Sprawdź sam i napisz do
nas na adres: funduszeunijne@wip.pl.
Opisz dokładnie swój problem, a nasi
eksperci z chęcią pomogą Ci w jego
rozwiązaniu.
Zapraszam do lektury!
Anna Śmigulska-Wojciechowska

Nasi partnerzy
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Naukowcy, którzy na najbliższe lata zaplanowali przeprowadzenie badań,
opracowanie prototypu lub komercjalizację części bądź całości pomysłu,
mogą liczyć na finansowe wsparcie swojej podstawowej działalności
zarówno ze środków krajowych, jak i Unii Europejskiej.

W y j a ś n i e n i e Komisja Euro- portale internetowe instytucji ogłapejska dąży do ustanowienia stałego
źródła finansowania innowacyjnych
badań na poziomie 3% PKB Unii,
co ma się przełożyć na utrzymanie
Europy w czołówce innowacyjnych
obszarów świata, zdolnych dyktować
nowe warunki socjoekonomiczne.
W celu sprostania takim planom naukowcom i badaczom udostępniono
kilkadziesiąt różnych instrumentów
finansowych, które uwzględniają
specyficzne potrzeby realizowanych
projektów.

Rodzaje programów
Istnieje kilka klasyfikacji dostępnych
programów, które zostały stworzone
pod kątem wieku potencjalnego beneficjenta instytucji pośredniczącej,
która odpowiedzialna jest za prawidłową dystrybucję środków, czy
pochodzenia środków finansowych
(krajowe i zagraniczne).
I tak, zgodnie z przyjętą 30 kwietnia 2010 r. ustawą o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96,
poz. 615 ze zm.), młodzi naukowcy
są definiowani jako osoby prowadzą
ce działalność naukową, które nie ukoń
czyły 35. roku życia.
Rozpoczynając poszukiwania odpowiedniego typu dofinansowania, należy zapoznać się przede wszystkim
z treściami publikowanymi na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków w zakresie badań i rozwoju.
Znakomitym źródłem informacji są

szających konkursy:
• Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbir.pl/,
• Narodowego Centrum Nauki
– www.ncn.gov.pl/,
• Participant Portal – www.ec.europa.eu/research,
• Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
– www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/.

Zakup urządzeń
Dobrym przykładem konkursu dla
naukowców jest projekt organizowany
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „IUVENTUS PLUS”.
Jego celem jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców. Beneficjent otrzymuje fundusze m.in. na
wydanie publikacji branżowych, zakup aparatury uzupełniającej, zlecenia usług obcych czy na wyjazdy
(konferencje) zagraniczne. Termin
składania wniosków upływa 31 marca
2014 r., a szczegółowe informacje na
jego temat można znaleźć na stronie: www.nauka.gov.pl.
Podstawa prawna:
• Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96,
poz. 615 ze zm.).
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starszy konsultant, Departament
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