
Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu
Wartość całkowita 

projektu

Wartość 

dofinansowania

Siedziba 

wnioskodawcy
Lokalizacja projektu

Okres realizacji 

projektu
Przedmiot projektu

1. Konrad Bożykowski

Rozwój turystyki wodnej w 

województwie 

zachodniopomorskim poprzez 

inwestycję 

w innowacyjne jednostki 

pływające

2 472 300,00 zł      904 500,00 zł       Szczecin Kamień Pomorski 11.2017 - 09.2018

Domy na wodzie - 10 jednostek pływających typu 

HouseBoat wraz z wyposażeniem; 

- 10 kajaków; 

- 3 szt. motorówek; 

- 10 szt. rowerów; 

- portalu internetowego dot. rezerwacji czarteru jednostek 

oraz portalu turystyki wodnej na Zachodniopomorskim 

Szlaku Żeglarskim.

2.

Przedsiębiorstwo 

Turystyczne DUET 

Maciej Niegolewski

Utworzenie Centrum 

Edukacyjno-Rekreacyjnego 

"DUET" w miejscowości Dąbki

7 217 906,91 zł      2 874 108,50 zł    Dąbki
Dąbki

(Darłowo)
10.2018 - 06.2019

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego „DUET”:

- Akwaria i baseny obrazujące podwodne życie w trzech 

światach tj. w Morzu Bałtyckim, jeziorach i wodach 

tropikalnych;

- kino sferyczne.

3.

"MARKHEN+" 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Budowlane 

Marek Różewski

Stworzenie nowatorskiej, 

opartej na innowacyjnych 

rozwiązaniach oferty 

turystycznej na obszarze 

rodzinnego parku rozrywki 

"Pomerania Fun Park" przez 

firmę "Markhen+" 

Przedsiębiorstwo Usługowo-

Budowlane Marek Różewski

11 018 350,00 zł    3 844 125,00 zł    
Tarnowo Podgórne

(Poznań)
Miechęcino 07.2017 - 09.2019

Kompleks turystyczny "Wodny Świat Pomerania Fun Park" 

wraz z innymi atrakcjami (m.in. ścieżka edukacyjna 

Natura2000). 

Budowa: kanałów i zalewów ”Wodny świat”, przystań 

rzeczna ”Wodny świat", plaża tropikalna, ścieżka 

edukacyjna "Natura 2000", system zarządzania parkiem 

wraz z infrastrukturą techniczną, stworzenie sali wirtualnej 

rzeczywistości.

4.
CAMPPINUS PARK Sp. 

z o.o. 

Wprowadzenie innowacyjnego 

produktu turystycznego na 

mapie Pomorza

2 517 072,00 zł      920 880,00 zł       Jezierzany Jezierzany 09.2017 - 06.2018

Wynajem pojazdów elektrycznych oraz wynajem 

ekologicznej łodzi solarnej. Uzupełnieniem oferty będzie 

pomieszczenie wirtualnej rzeczywistości wraz z 

symulatorami kajaka oraz roweru. Dla każdego pojazdu 

oraz łodzi dedykowany zostanie interaktywny przewodnik 

wraz z nawigacją.

5.
Termy Trzęsacz Sp. z 

o.o.

Budowa infrastruktury 

uzdrowiskowej - kompleks 

basenów termalnych "Termy 

Trzęsacz"

10 000 998,39 zł    3 785 228,64 zł    Szczecin Trzęsacz 04.2018 - 04.2019

Kompleksu wodny składający się z 3 basenów 

zewnętrznych,

wykorzystujących wodę geotermalną jako dolne źródło 

grzewcze w nadmorskiej miejscowości Trzęsacz.

KONKURS: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17
Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie,  

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

LISTA BENEFICJENTÓW ZE WSPARCIEM 



6. MEON Sp. z o.o.

Wirtualne przestworza na 

wyciągnięcie ręki - stworzenie 

innowacyjnego na skalę 

europejską symulatora 

turystyczno-lotniczego przez 

MEON Sp. z o.o.

3 591 600,00 zł      1 314 000,00 zł    Szczecin Szczecin 11.2017 - 05.2019

Symulator lotów turystyczno-lotniczych.  W systemie 

symulatora będą wyróżnione ważne obiekty historyczne, 

obiekty kulturowe oraz walory przyrodnicze województwa 

zachodniopomorskiego, dzięki czemu Wnioskodawca 

będzie mógł zapoznać się z ich lokalizacją, obszarem 

ościennym czy drogą dojazdu.

7. "TROPICOCO"Sp. z o.o.

Budowa największego i 

najnowocześniejszego 

aquaparku nad Morzem 

Bałtyckim - I etap

14 145 000,00 zł    4 000 000,00 zł    Wrocław Jarosławiec 01.2018 - 12.2019

Rozbudowa Aquaparku Panorama Morska w Jarosławcu o 

11

zjeżdżalni wodnych, w tym jednej w zadaszonym budynku. 

Jednym z elementów będzie zjeżdżalnia o długości ok. 243 

m (najdłuższa w Polsce i jedna z najdłuższych na świecie). 

Cechować się będzie ona również nietypową, unikatową 

konstrukcją - szerokość rury wynosić będzie 2,5 m, 

umożliwi więc zjazd pontonami nawet 4 - osobowymi.

8. Marek Stępień

Budowa oceanarium z 

zapleczem socjalno-

gastronomicznym oraz 

niezbędną infrastrukturą 

i zjazdem

8 187 874,82 zł      2 747 679,00 zł    Kraków Międzyzdroje 07.2017 - 07.2018

Całoroczne oceanarium wraz z powiązanymi z nim: sali 

do wystaw zmiennych, sali konferencynej, małej 

gastronomii i sklepu z pamiątkami. 

9. Grzegorz Kotwicki

Rozszerzenie oferty 

gospodarstwa 

agroturystycznego poprzez 

stworzenie skansenu 

promującego Młyn nad Regą

785 970,00 zł         351 450,00 zł       Łobez
Tarnowo

(Łobez)
01.2018 - 12.2018

Wybudowanie skansenu promującego Młyn nad Regą. 

Ponadto zakup wyposażenia i kiosku multimedialnego wraz 

z aplikacją multimedialną.

10.

Firma Handlowo-

Usługowa "IRGO" 

Ireneusz Jung

Zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej województwa 

zachodniopomorskiego poprzez 

renowację zabytkowego pałacu 

w Nadarzynie oraz wykreowanie 

nowego produktu 

turystycznego: Centrum 

Edukacji Kulinarnej

6 300 429,00 zł      2 305 035,00 zł    Przelewice Nadarzyn 01.2018 - 09.2019
Renowacja zabytkowego pałacu w Nadarzynie oraz  

stworzenie w nim Centrum Edukacji Kulinarnej.

11.
G.P. PROJEKT Paweł 

Żebrowski

Stworzenie Centrum Aktywnej i 

Rodzinnej Turystyki 

Weekendowej w Wałczu

545 000,00 zł         257 207,50 zł       Wałcz Wałcz 02.2018 - 12.2018

Szkółka żeglarska , wypożyczalnia sprzętu wodnego i 

rekreacyjnego (żaglówki, kajaki, rowerki wodne, rowery 

górskie i MTB, kijki do nordic walking), sauna sucha oraz 

centrum organizacji aktywnego wypoczynku dla turystów.

66 782 501,12 zł    23 304 213,64 zł  


