
 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków 
dla Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 

 

 

 

Pytanie nr.1. Czy kwalifikują się do dofinasowania w ramach działania 6.1 Rozwój 

potencjału endogenicznego regionu wydatki dot. budowy szlaku turystycznego i jego 

infrastruktury: 

1.1 Na początku szlaku turystycznego  budowane jest Centrum Informacji Uzdrowiskowo-

Turystycznej, w którym to również znajdować się będzie pijalnia wody mineralnej  

z 1 –ego odwiertu. Przy budynku tym chcemy stworzyć wypożyczalnię rowerów 

elektrycznych (około 20 szt.) wraz ze stacją ich ładowania.  Rowery będą służyć tylko 

i wyłącznie do jazdy po uzdrowisku X wzdłuż szlaku uzdrowiskowego.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-

2020 (z dnia 23 maja 2017 r. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu) oraz Wytycznymi 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014 – 2020, 

w ramach I typu do dofinasowania dopuszczone będą projekty obejmujące roboty budowlane 

i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W związku z powyższym 

budowa Centrum Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej oraz pijalnia wody mineralnej może 

stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach działania 6.1., jeśli spełnia wymogi definicji 

infrastruktury turystycznej. Przez infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną należy rozumieć 

zespoły obiektów i urządzeń, stanowiących wyposażenie określonego obszaru, szlaku lub 

miejscowości, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego, np. ścieżki 

rowerowe, baseny ogólnodostępne, ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne, parki 

kinezyterapeutyczne.  

 Budowa wypożyczalni rowerów elektrycznych wraz ze stacją ich ładowania może stanowić 

wydatek kwalifikowalny, pod ww. warunkiem. 

Natomiast brak jest możliwości uznania za wydatek kwalifikowalny zakupu rowerów, gdyż 

stanowią one środek transportu, który zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) jest 

niekwalifikowalny w ramach działania 6.1.  
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1.2. Dalej szlak prowadziłby przez widokowe wzgórze, gdzie powstanie wiata 

spoczynkowo-widokowa, a koło niej kilka sztuk urządzeń do ćwiczeń ruchowych na 

świeżym powietrzu dla kuracjuszy. Do tego wzgórza jest droga dojazdowa około 150m 

w bardzo złym stanie i chcemy ją wyremontować (nowy asfalt na początku a koniec drogi 

przy wiacie z kostki brukowej). 

Patrz odpowiedź na pytanie 1.1. Przedstawiony zakres prac może stanowić wydatek 

kwalifikowalny w ramach działania 6.1, pod warunkiem że stanowi infrastrukturę turystyczną 

i niezbędną do funkcjonowania szlaku. Ponadto w odniesieniu do drogi dojazdowej 

(wewnętrznej, nieposiadającej statusu drogi gminnej) warunkiem kwalifikowalności jest jej ścisły 

związek z wymienioną infrastrukturą turystyczną i ww. szlakiem oraz jej niezbędność do 

funkcjonowania powstałej infrastruktury turystycznej. Droga powinna stanowić niezbędny 

i niedominujący element ww. infrastruktury turystycznej. 

 

1.3. Następnie wzdłuż szlaku chcemy wykonać remont istniejącego i połamanego 

chodnika odcinek około 1,2 km oraz dodatkowo na odcinku około 0,6 km zerwać chodnik 

asfaltowy i ułożyć z kostki brukowej. Wszystko po to by szlak uzdrowiskowy był 

odpowiedniej jakości i stanowił jednolitą całość. Planujemy także na odcinku około 1,5 

km przy szlaku urządzić zieleń wraz z ławeczkami, koszami i donicami na kwiaty.  

Patrz odpowiedź na pytanie 1.1. Ponadto, jeżeli zagospodarowanie terenu, w tym trwałe 

nasadzenia, gwarantuje trwałość projektu i stanowić będzie integralną część robót budowlanych 

oraz jest niezbędne do osiągnięcia założonego celu projektu, to może być objęte 

dofinasowaniem w ramach ogłoszonego konkursu. 

 

1.4. Szlak poprowadzony zostanie w pewnym momencie przez okolice amfiteatru  gdzie 

jest już utworzone miejsce do odpoczynku. W tym właśnie miejscu chcemy wybudować 

fontannę podświetlaną wraz z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń ruchowych na świeżym 

powietrzu dla kuracjuszy. W tym miejscu chcemy także usytuować kolejną stację 

ładowania rowerów elektrycznych. W dalszej części szlak poprowadzi nas przez 

istniejący Park Zdrojowy gdzie zostanie utworzona i oznaczona ścieżka dydaktyczna. Po 

wyjściu z parku zostanie wybudowana mini pijalnia wody mineralnej z odwiertu nr 1. Mini 

pijalnia powstanie w formie otwartej altany z możliwością poboru wody. Koło altany 

miejsce do jej spożycia (ławeczki, kosze, itd). Z mini pijalni szlak zostanie poprowadzony 

do końca ul. X (około 0,9 km), gdzie zakończy się przy odwiercie nr 2. Woda ta z uwagi na 

jej niewielkie ilości jest wykorzystywana tylko do celów zabiegowo-leczniczych. W tym 

miejscu chcemy ustawić tablice informacyjną o szlaku itd. wraz z ławeczkami do 

odpoczynku i urządzeniami do ćwiczeń. 

Patrz odpowiedź na pytanie 1.1. 
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Pytanie nr 2. Czy kwalifikowany jest zakup 3 pojazdów typu melex, jako działanie mające 

na celu dbanie o poziom hałasu w uzdrowisku oraz o stan czystości powietrza? 

Zakup pojazdów typu melex stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach działania 6.1. zgodnie 

z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 

2014-2020 (EFRR). 

 

Pytanie nr 3 Czy kwalifikowany jest zakup urządzenia do utrzymania czystości szlaku, 

które zimą pełniłoby  funkcję odśnieżarki, a latem zamiatarki chodnika? 

Zakup urządzenia do utrzymania czystości stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach 

działania 6.1. zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). 

 

Pytanie nr 4. Czy jest możliwość przebudowania placu przy początku szlaku 

uzdrowiskowego z dostosowaniem go do funkcji miejsca postojowego dla autokarów 

w ramach tego projektu? 

Przedstawiony w zakres prac może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach działania 6.1, 

pod warunkiem że stanowi element infrastruktury turystycznej, związanej z ww. szlakiem i jest 

niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Ponadto parking powinien stanowić 

niedominujący element ww. infrastruktury turystycznej. 

 

Pytanie nr 5.  Pytanie dotyczy kwalifikowalności wydatków dot. projektu, w ramach 

którego zaplanowano min. budowę Centrum Informacji Turystycznej (CIT). Budynek 

będzie projektowany na istniejących fundamentach. W budynku będą się znajdować 

pomieszczenia: biurowe, socjalne i toaleta.  Do budynku zostanie przyłączony wodociąg, 

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. 

Celem utworzenia Centrum Informacji Turystycznej jest promowanie Gminy nie tylko jako 

wyjątkowe miejsce o walorach uzdrowiskowych ale również ale także jako ciekawe 

miejsce turystyczno – rekreacyjne tym samym inwestycja będzie mieć bezpośredni 

wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej w regionie oraz na tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia. 

Do głównych zadań Centrum będzie należało: 

 gromadzenie informacji turystycznej i uzdrowiskowej na potrzeby lokalne,  

 udostępnianie informacji turystom, kuracjuszom i społeczności lokalnej 

o dostępnych atrakcjach turystycznych regionu, 

 aktywna współpraca z samorządem lokalnym, gospodarczym, stowarzyszeniami 

i instytucjami w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego 

i uzdrowiskowego, 
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 współpraca z lokalnymi dostawcami usług prozdrowotnych i turystycznych, 

 wspieranie rozwoju turystyki w regionie, 

 kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu, 

 prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki, uzdrowisk oraz ich 

analiza, 

 współpraca z mediami, promocja turystyki, 

 promocja bazy uzdrowiskowej i turystycznej. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-

2020 (z dnia 23 maja 2017 r. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu) oraz Wytycznymi 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014 – 2020, 

w ramach I typu do dofinasowania dopuszczone będą projekty obejmujące roboty budowlane 

i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  

 W związku z powyższym budowa na już istniejących fundamentach Centrum Informacji 

Turystycznej wraz z przyłączami (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) 

może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału 

endogenicznego regionu, jeśli spełnia wymogi definicji infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. 

 Poprzez ww. definicję należy rozumieć zespoły obiektów i urządzeń, stanowiących 

wyposażenie określonego obszaru, szlaku lub miejscowości, umożliwiających zaspokojenie 

potrzeb ruchu turystycznego, np. ścieżki rowerowe, baseny ogólnodostępne, ścieżki 

dydaktyczne, szlaki turystyczne, parki kinezyterapeutyczne. 

Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Regulaminem konkursu § 10 ewentualne 

wykorzystanie powstałej infrastruktury do działalności gospodarczej (pomocniczej i dodatkowej) 

musi mieć ograniczony zakres w odniesieniu do wydajności infrastruktury. Użytkowanie 

infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą nie związaną 

z zadaniami głównymi Centrum Informacji Turystycznej, kiedy wydajność przydzielona co roku 

na taką działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. 


