PLAN ROZWOJU ZBIORNIKA
WODNEGO ŚWINNA PORĘBA
– JEZIORO MUCHARSKIE
Spotkanie informacyjno – konsultacyjne
Zembrzyce, 27.06.2016



Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Mucharskiego w dokumentach strategicznych



Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego w procesie pozyskiwania dofinansowania



Zawartość Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego



Projekty podstawowe – wymagania i ograniczenia



Projekty podstawowe – omówienie fiszki projektowej



Pytania i dyskusja

PLAN SPOTKANIA



Strategie Rozwoju Gmin Mucharz, Stryszów, Zembrzyce



Strategia Rozwoju Turystyki Krainy Jeziora Mucharskiego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020



Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020

DOKUMENTY STRATEGICZNE I
PROGRAMOWE

 Stworzenie

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół Jeziora
Mucharskiego

 Rozwój

turystyki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju

 Całoroczna

oferta turystyczna oparta o walory związane z Jeziorem

Mucharskim ale wykorzystująca cały potencjał regionu
 Trwały

rozwój gospodarczy regionu, w tym zwiększenie zatrudnienia,
w oparciu o turystykę

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU
ROZWOJU ZBIORNIKA WODNEGO

 Stanowi
 Jest

etap przedkonkursowy w ramach poddziałania 6.3.3

przyjmowany przez Rady Gmin

 Podlega


ocenie i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski

Zawiera listę planowanych, podstawowych projektów i

przedsięwzięć
 Tylko

te projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie w

poddziałania 6.3.3 „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
otoczenia zbiorników wodnych”

PLAN ROZWOJU ZBIORNIKA WODNEGO



I. STRESZCZENIE



II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI ZBIORNIKA WODNEGO



III. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU
PRZESTRZENNO–SPOŁECZNO–GOSPODARCZEGO GMIN I REGIONU



IV. KIERUNKI ROZWOJU PLANU ROZWOJU ZBIORNIKA WODNEGO



V. WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZBIORNIKA WODNEGO



VI. LISTA PROJEKTÓW PLANU ROZWOJU ZBIORNIKA WODNEGO:


Projekty podstawowe (do konkursu MRPO 6.3.3)



Projekty komplementarne (finansowane z innych źródeł)

ZAWARTOŚĆ PLANU ROZWOJU
ZBIORNIKA WODNEGO

 Lokalizacja

projektu / przedsięwzięcia na terenie gmin objętych

Planem Rozwoju Zbiornika Wodnego czyli Gmin Mucharz, Stryszów i

Zembrzyce
 Zgodność

z Planem Zagospodarowania Przestrzennego

 Zgodność

z założeniami do Planu Ochrony Zbiornika (pismo

Dyrektora RZGW z 24.02.2014)
 Uwzględnienie

zasad konkursu MRPO 6.3.3

PROJEKTY PODSTAWOWE – WYMAGANIA

 Tafla
 Pas

zbiornika

ochronny

OBSZAR OCHRONNY ZBIORNIKA

 Pas

ochronny - generalnie 50 m od poziomicy 312,00 (poziom
maksymalnego piętrzenia)

 Historycznie
 Przeciętny


wykupy terenu robione były do poziomicy 313,50

poziom wody:

poziomica 309,60 m n.p.m.

w

związku ze zwiększeniem objętości retencyjnej do 60 mln m3
w miesiącach VII, VIII i IX poziom wody na 308,60 m n.p.m. w
tych miesiącach

PAS OCHRONNY ZBIORNIKA I POZIOM
WODY W ZBIORNIKU

 lokalizowanie

obiektów budowlanych i budynków w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, z wyjątkiem obiektów
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej

 lokalizowanie

obozowisk i kempingów

 lokalizowanie

i urządzanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli

 lokalizowanie

kąpielisk bez wyposażenia w system odbioru ścieków

i odpadów

 lokalizowanie

przystani i pomostów dla jednostek pływających bez
wyposażenia obiektów w system odbioru ścieków i odpadów

NIEKTÓRE PLANOWANE ZAKAZY W
OBSZARZE OCHRONNYM ZBIORNIKA
Zgodnie z pismem RZGW z dnia 24.02.2014

 uprawianie

sportów wodnych w wodach
powierzchniowych z wyjątkiem:
 wędkarstwa

na zasadach wynikających z
przepisów o rybactwie śródlądowym

 żeglarstwa

- na określonych zasadach [cd na
następnym slajdzie]

NIEKTÓRE PLANOWANE ZAKAZY W
OBSZARZE OCHRONNYM ZBIORNIKA
Zgodnie z pismem RZGW z dnia 24.02.2014



pływanie po zbiorniku w pasie 150 m od zapory (pas oznaczony bojami)



pływanie po zbiorniku oraz przebywanie na jednostkach stojących w portach w
porze nocnej, obejmującej okres od godziny po zachodzie słońca do godziny
przed wschodem słońca



dobijanie do brzegu poza portami i miejscami do tego wyznaczonymi



wodowanie wszelkich jednostek pływających poza wyznaczonymi portami



pływanie po zbiorniku w czasie stanu zagrożenia powodziowego



używanie jednostek pływających z silnikami spalinowymi z wyłączeniem:
jednostek administracji zbiornika, jednostek gospodarstwa rybackiego, jednostek
służb ratowniczych, jednostek policji, jednostek straży rybackiej, a także manewrów
portowych jednostek żaglowych i powrotu najkrótszą drogą do portu w przypadku
warunków atmosferycznych uniemożliwiających pływanie z wykorzystaniem siły
wiatru

ŻEGLARSTWO – ZAKAZY

Zgodnie z pismem RZGW z dnia 24.02.2014

 Działanie

6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU

 Poddziałanie

6.3.3 ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE
OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

 Cel:

Wzrost zatrudnienia na obszarach o wysokich walorach
turystycznych

 Beneficjenci:


jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia



jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną



przedsiębiorstwa



partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe

 Alokacja:

30 000 000 EUR, w tym co najmniej 20% środków
dedykowane przedsiębiorstwom

KONKURS MRPO 6.3.3

 Minimalna

i maksymalna wartość projektu – nie dotyczy

 Maksymalna

wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) 8 000 000 PLN

 Maksymalny

% poziom dofinansowania:



67,5% kosztów kwalifikowalnych - dla projektów objętych pomocą publiczną
lub pomocą de minimis lub generujących dochód po ukończeniu projektu



75,0% kosztów kwalifikowalnych – dla projektów nie objętych pomocą
publiczną, pomocą de minimis lub nie generujących dochodu po
ukończeniu

ZASADY FINANSOWE KONKURSU
MRPO 6.3.3

 Projekt

znajduje się na liście planowanych, podstawowych
projektów i przedsięwzięć w ramach Planu Rozwoju Zbiornika
Wodnego

W

wyniku realizacji projektu utworzone zostaną miejsca pracy

WARUNKI WSTĘPNE MRPO 6.3.3

 Nie

będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury
sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych
oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia
działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale
sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny
za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł
geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki
służące funkcjom administracyjno-zarządczym.

 Nie

będą wspierane inwestycje dotyczące parków rozrywki.

WYKLUCZONE ZE WSPARCIA W
RAMACH MRPO 6.3.3

W przypadku przedsięwzięć polegających na budowie,
rozbudowie, przebudowie wielofunkcyjnych obiektów

rekreacyjnych i turystycznych, niekwalifikowalna będzie
część inwestycji dotycząca bazy noclegowej

BAZA NOCLEGOWA W RAMACH
MRPO 6.3.3



Trwałość projektu:

1. trwałości organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego
projektem po jego zakończeniu
2. planowany sposób wykorzystywania efektów projektu



Wpływ na polityki horyzontalne:

1. wpływ projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz
realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
2. wpływ projektu na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości
środowiska naturalnego
3. wpływu projektu na kształtowanie ładu przestrzennego w regionie

OCENA MERYTORYCZNA MRPO 6.3.3

Stan przygotowania projektu do realizacji:


Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia budowy - minimum kompletny projekt budowlany



Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" - minimum
Program Funkcjonalno-Użytkowy i opis działań w projekcie



Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę minimum opracowaną dokumentację / specyfikację techniczną
(specyfikację planowanych do zakupu środków trwałych wraz z
parametrami) i opis działań w projekcie

OCENA MERYTORYCZNA MRPO 6.3.3

 Wpływ

projektu na rozwój oferty turystycznej:

1. wykorzystanie wewnętrznych potencjałów regionu
2. zdolność do funkcjonowania oferty turystycznej w
ciągu roku

3. lokalizacja projektu w kontekście dostępności
transportowej / komunikacyjnej

OCENA MERYTORYCZNA MRPO 6.3.3

 Liczba

miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji

projektu
 Realizacja
 Wpływ

projektu w partnerstwie z innymi podmiotami

projektu na rozwój gospodarczo- społeczny

OCENA MERYTORYCZNA MRPO 6.3.3

Termin: 15 lipca 2016
 Forma składania – elektronicznie / mailowo na adres:
jezioro.mucharskie@gmail.com




w formie edytowalnej – format .doc (Word)

oraz


skan fiszki podpisanej przez Wnioskodawcę (format .pdf lub .jpeg)



Formularz fiszki do pobrania na stronie www.jezioromucharskie.pl



Pytania proszę kierować również na powyższy adres mailowy

ZASADY SKŁADANIA FISZEK
PROJEKTOWYCH

