
Przeznaczenie Pożyczki na Rozwój Turystyki 

1. Udzielone wsparcie musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub 

wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej, z zastrzeżeniem ppkt. 9. 

2. Wsparcie będzie udzielane Ostatecznym Odbiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w branży 

turystycznej i okołoturystycznej1, w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD2: 

− 55 - Zakwaterowanie; 

− 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem; 

− 50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski; 

− 50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski; 

− 50.1 - Transport lotniczy pasażerski; 

− 52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy; 

− 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 

− 77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

− 79 - Działalność związana z turystyką; 

− 86 - Opieka zdrowotna; 

− 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą; 

− 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; 

− 96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne; 

− 96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; 

− 47 - Handel detaliczny; 

− 03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych; 

− 10.52 - Produkcja lodów; 

− 10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej; 

− 16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania; 

− 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; 

− 32 - Pozostała produkcja wyrobów; 

− 74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 

3. Poza rodzajami działalności wymienionymi w ppkt 2 powyżej, o wsparcie mogą również ubiegać się 

Ostateczni Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z 

 
1 Branża okołoturystyczna - wszelkiego rodzaju usługi z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem 

odwiedzanym przez turystów. Będzie to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna - boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp. 

2 PKD określone w Rachunku Satelitarnym Turystyki dla Polski 2013, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Praca wykonana na zlecenie 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2017, s. 10-11. Podział wg klasyfikacji PKD również w Poradniku Innowacyjności w turystyce dla 

przygotowujących oraz oceniających projekty innowacyjne i proinnowacyjne z zakresu turystyki, maj 2016, s. 7, praca współfinansowana ze środków 

Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz w Ekspertyzie w zakresie przygotowania instrumentu wsparcia sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu 

ponadregionalnym, Wykonana przez PAG Uniconsult oraz WYG PSDB Sp. z o.o., na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, kwiecień 2014, s. 26. 



przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej 

i okołoturystycznej i wpisuje się w typy przedsięwzięć opisanych w ppkt. 5 poniżej. 

4. MŚP wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedstawi deklarację potwierdzającą przeznaczenie 

wsparcia na działalność wpisującą się w charakterystyczne rodzaje działalności/ branże turystyczne, o 

których mowa w ppkt 2 powyżej.  

5. Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy przedsięwzięć: 

a) Obiekty noclegowe; 

b) Obiekty gastronomiczne; 

c) Infrastruktura sportowo-rekreacyjna; 

d) Infrastruktura turystyki zdrowotnej; 

e) Infrastruktura kultury i rozrywki; 

f) Transport turystyczny; 

g) Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne; 

h) Ekologiczne produkty; 

i) Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe; 

j) Przywracanie tradycyjnych zawodów -  rękodzieło i rzemiosło 

k) Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości 

usług świadczonych bezpośrednio dla  turystów. 

6. Wsparcie może być udzielane na następujące typy wydatków: 

a) Prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub  remont obiektów i infrastruktury). 

b) Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na: 

i) zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem: 

▪ przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do 

prowadzenia działalności gospodarczej);  

▪ przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/ nieruchomości (maksymalny 

udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). W ramach 

inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi 

mających związek z gruntem/ nieruchomością. Ze wsparcia wyłączony jest zakup 

nieruchomości z przeznaczeniem na cele obrotowe; 

ii) zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami: 



▪ zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 - letniego)3, tj.: 

samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu 

ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej4, 

▪ wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz 

posiadające na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział (zgodnie z wpisem do rejestru 

przedsiębiorców w KRS) albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada 

ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na zakup pojazdu do transportu 

drogowego, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie Polski Wschodniej, co 

zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych 

pochodzących np. ze składanych deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub wniosku o dokonanie wpisu 

do CEIDG,  

▪ w przypadku gdy udzielenie wsparcia byłoby pomocą de minimis, MŚP nie prowadzi 

działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, a nabywany pojazd nie 

jest przeznaczony do transportu drogowego towarów (zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 

1407/2013); 

c) Jako element przedsięwzięć, o których mowa w ppkt 5  powyżej finansowanie może dotyczyć: 

i) finasowania wydatków związanych z wykorzystywaniem technik informacyjno-

komunikacyjnych (TIK), (np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o 

usługach turystycznych - e-turystyka); 

ii) pokrywanie przez Ostatecznych Odbiorców wydatków związanych z bieżącą/obrotową 

działalnością do 50% wysokości Jednostkowej Pożyczki; 

iii) pokrywanie przez Ostatecznych Odbiorców wydatków na promocję i reklamę, związanych z 

zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.   

7. Przeznaczenie środków wykorzystanych w ramach Jednostkowej Pożyczki podlega udokumentowaniu w 

pełnej kwocie otrzymanego przez MŚP wsparcia, w formie dokumentów księgowych (faktur) lub 

dokumentów równoważnych.   

8. Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy 

Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. 

 
3 Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052) nowy środek  transportu – 
rozumie się przez to przeznacz one do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 
centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich 
do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz 
zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do 
ruchu drogowego. Pojazdami używanymi będą samochody nie spełniające powyższych warunków. 
4 Np. na potrzeby imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych,  wyjazdów integracyjnych, transferu z lotniska do hotelu, wyjazdów 
firmowych, szkoleń targów, konferencji, obozów, kolonii, zielonych szkół.  



9. Do 30 czerwca 2021 r.5: 

a. Wsparcie Ostatecznemu Odbiorcy może zostać udzielone z przeznaczeniem na zapewnienie 

ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie 

zdrowia publicznego.  

b. na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, Pośrednik Finansowy może zmienić przeznaczenie już 

udzielonej Jednostkowej Pożyczki na to, określone w lit. a.  

c. dla Jednostkowych Pożyczek, o których mowa w lit. a i b: 

i. wsparcie można przeznaczyć na pokrycie wydatków m.in. na: wynagrodzenia, opłaty za media, 

gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów, 

ii.  nie stosuje się postanowień ppkt 6 lit. c) ppkt ii. oraz pkt IV ppkt 3. 

I. Ograniczenia w finansowaniu 

1. Wsparcie nie będzie udzielane na pokrycie wydatków poniesionych przez Ostatecznego Odbiorcę przed 

dniem otrzymania wsparcia, tzn. wydatków za które zapłata nastąpiła przed dniem udzielenia Pożyczki 

na Rozwój Turystyki. 

2. W ramach wsparcia nie będzie finansowana działalność polegająca na: 

a) promocji turystycznej; 

b) rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich); 

c) organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, 

koncerty, targi, itp. 

3. Wsparcie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia których celem jest  pokrywanie  wyłącznie bieżącej/ 

obrotowej działalności Ostatecznego Odbiorcy. 

4. W ramach wsparcie nie jest możliwe: 

a) finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze środków funduszy, 

programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub 

zagranicznej; 

b) finansowanie w całości lub części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków 

funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy 

krajowej lub zagranicznej; 

c) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych ze 

środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł 

pomocy krajowej lub zagranicznej; 

d)  finansowanie spłat zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 

e) refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych 

podmiotów.  

 
5 Okres obowiązywania może zostać wydłużony na podstawie pisemnej decyzji BGK. 


