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Źródła finansowania UE przeznaczonego na
działalność związaną z turystyką
Nie istnieje jeden fundusz UE skierowany wyłącznie na wspieranie turystyki. Liczne fundusze
europejskie, choć nie są ukierunkowane ściśle na tę branżę, mogą zwiększyć jej szanse i pomóc
sprostać stojącym przed nią wyzwaniom. W zależności od priorytetów poszczególnych unijnych
programów finansowania różne podmioty prawne (np. organy publiczne, przedsiębiorstwa, MŚP,
instytucje badawcze, uniwersytety, organizacje pozarządowe, inicjatywy klastrów turystycznych)
mogą korzystać ze środków UE do prowadzenia działań pozytywnie wpływających na turystykę.

Fundusze UE
Istnieje szereg możliwości finansowania projektów związanych z turystyką z już istniejących europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i innych źródeł finansowania UE opisanych poniżej. Wykaz ma
charakter wyłącznie orientacyjny, w przyszłości bowiem mogą pojawić się nowe możliwości.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Działania związane z turystyką, które mogą kwalifikować się do wsparcia z EFRR obejmują między innymi
badania naukowe w dziedzinie turystyki, innowacje technologiczne, klastry, opracowywanie programów ICT,
tworzenie produktów o dużej wartości dodanej odnoszących się do rynków niszowych (np. ekoturystyki,
turystyki zdrowotnej, kulturowej, gastronomicznej czy sportowej), łączenie regionów przybrzeżnych z
obszarami położonymi w głębi lądu, infrastrukturę zrównoważonej turystyki na niewielką skalę, promowanie
przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych .
Fundusz Spójności
Fundusz Spójności skierowany jest do państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na
mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej. Dotyczy on przede wszystkim infrastruktury transportowej i
środowiskowej. W zakresie transportu wspierać może transeuropejską sieć transportową (TEN-T) lub inne
projekty, które UE uznała za priorytetowe dla Europy. Można z niego dofinansowywać także projekty
infrastrukturalne. W dziedzinie środowiska do wsparcia z Funduszu Spójności kwalifikują się również projekty
związane z energią (np. wykorzystanie energii odnawialnej) lub transportem (takie jak rozwój transportu
kolejowego lub polepszanie transportu publicznego).
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
EFRROW jest skierowany do obszarów wiejskich i ma na celu między innymi przyczyniać się do dywersyfikacji
gospodarstw rolnych w kierunku działalności innej niż rolna, do rozwoju pozarolniczych MŚP na obszarach
wiejskich, do wspierania zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki oraz do odbudowy i regeneracji
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wiosek i obszarów wiejskich.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
EFS może być wykorzystywany do wspierania szkoleń pracowniczych w przypadku restrukturyzacji
przedsiębiorstw lub braku wykwalifikowanej siły roboczej. Środki z funduszu można przeznaczać też na
szkolenia osób w trudnej sytuacji i osób z grup defaworyzowanych, aby umożliwić im zdobycie lepszych
umiejętności i pracy. Fundusz może też ułatwiać wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów oraz
rozpowszechnianie i promowanie dobrych praktyk i metod w dziedzinie innowacji społecznych.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)
EFMR służy promowaniu wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i tworzenia miejsc pracy. Wspiera
również mobilności pracowników w społecznościach nadbrzeżnych i dywersyfikację działalności w sektorze
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rybołówstwa, a także jej rozszerzanie w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej. Ponadto może
stanowić źródło środków na badania, konferencje i tworzenie sieci kontaktów, a także nabywanie nowych
umiejętności zawodowych umożliwiających pracownikom sektora rybołówstwa rozpoczęcie działalności
turystycznej lub prowadzenie działalności uzupełniającej w dziedzinie turystyki.
Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
LIFE wspiera projekty związane z ochroną środowiska i przyrody w całej UE, co może w efekcie zwiększyć
atrakcyjność turystyczną Europy. Priorytetami jego podprogramu działań na rzecz środowiska są: ochrona
środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie w
zakresie środowiska. Do wsparcia w ramach programu LIFE mogą kwalifikować się również obszary o
szczególnym znaczeniu ekologicznym.
Program „Kreatywna Europa”
Program „Kreatywna Europa” ma trzy komponenty: podprogram „Kultura” – skierowany do sektora kultury i
sektora kreatywnego; podprogram „Media”– skierowany do branży audiowizualnej; podprogram
międzysektorowy – przeznaczony na projekty realizowane wspólnie przez sektory kulturalno-kreatywny i
audiowizualny. Program ma zachęcać do opracowywania międzynarodowych projektów i rozwijania sieci
współpracy. Jego częścią jest także inicjatywa Europejskie Stolice Kultury.
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i inne źródła środków
EFIS wspiera MŚP oraz spółki o średniej kapitalizacji, służby użyteczności publicznej, podmioty sektora
publicznego, banki i fundusze inwestycyjne. Można rozważyć wykorzystywanie go także do finansowania
przedsiębiorstw związanych z turystyką. Spółki prowadzące działalność w tym sektorze mogą korzystać z
szeregu innych programów. Przykładowo program COSME promuje przedsiębiorczość, zwłaszcza dzięki
programowi wymiany „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Działania edukacyjne związane z turystyką
mogą otrzymać wsparcie z programu Erasmus +, którego celem jest zwiększanie umiejętności i szans na
zatrudnienie oraz modernizacja kształcenia i szkoleń. Erasmus + pomaga również w organizacji europejskich
imprez sportowych. Projekty badawcze związane z turystyką mogą być realizowane w ramach programu
„Horyzont 2020”. Przydatny może okazać się również nowy program na rzecz zatrudnienia i innowacji
społecznych EaSI.

Aby ułatwić beneficjentom dostęp do funduszy UE, EPRS przygotował Przewodnik po funduszach UE na lata
2014 – 2020, obejmujących główne źródła finansowania UE z podziałem na sektory.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie turystyki
Parlamentarna Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) ma grupę zadaniową ds. turystyki, która skupia się na
kwestiach związanych z tym sektorem. W kwietniu 2015 r. komisja TRAN zorganizowała przesłuchanie z
udziałem głównych podmiotów z branży, aby omówić sposoby utrzymania prymatu Europy jako
najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie.

W rezolucji z 2015 r. w sprawie nowych wyzwań i koncepcji promowania turystyki w Europie
(sprawozdawczyni: Isabella De Monte, S&D, Włochy) Parlament zachęca Komisję do zbadania możliwości
stworzenia – w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) – sekcji poświęconej wyłącznie turystyce i
wzywa Komisję do opracowania nowej strategii dotyczącej turystyki w UE, która zastąpi lub zaktualizuje
komunikat z 2010 r. Podkreśla też znaczenie intensyfikacji wysiłków na rzecz poprawy wizerunku Europy jako
kierunku turystycznego oraz stworzenia paneuropejskich i ponadnarodowych produktów i usług
turystycznych. Parlament wysuwa ponadto sugestie osiągnięcia wysokiej jakości produktów turystycznych i
uwolnienia potencjału turystyki przybrzeżnej i morskiej. W rezolucji wzywa Komisję do wspierania
zrównoważonej, odpowiedzialnej i przyjaznej dla środowiska turystyki we współpracy z partnerami
strategicznymi. Analizując wyzwania związane z gospodarką dzielenia się, Parlament radzi rozważyć
ustanowienie odpowiednich ram regulacyjnych. Na koniec przedstawia szereg możliwości dalszego
promowania cyfryzacji w przedsiębiorstwach związanych z turystyką.

W rezolucji z 2011 r. „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla
europejskiego sektora turystycznego” (sprawozdawca: Carlo Fidanza, PPE, Włochy), Parlament przedstawia
szereg sugestii, jak stworzyć konkurencyjną, nowoczesną i zrównoważoną turystykę. Ubolewa z powodu
braku spójnego podejścia do polityki turystycznej w Komisji i uważa, że Komisja powinna koniecznie zadbać o
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koordynację i integrację podejścia wśród właściwych dyrekcji generalnych. Sugeruje ponadto opracowanie
długoterminowej strategii na rzecz skoordynowanych i uproszczonych procedur wizowych. Apeluje do
Komisji o propagowanie konkretnej inicjatywy zmierzającej do stopniowej harmonizacji systemów klasyfikacji
kwater (obiektów takich jak hotele, pensjonaty, pokoje wynajmowane) przez ustalenie wspólnych kryteriów.

Duża grupa posłów do PE utworzyła także zespół międzypartyjny do spraw „rozwoju turystyki europejskiej,
dziedzictwa kulturowego, drogi św. Jakuba oraz innych europejskich szlaków kulturowych”.

http://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/VIII_LEG_11_European_tourism_development_20150521.pdf

	Fundusze UE
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)


