OPIS PROJEKTU
Beneficjentem projektu jest:
BOUTIQUE GROUP J.Migacz, T.Prusak Sp. k.
ul. Bulwary Dietla 13, 33-380 Krynica-Zdrój
który realizuje projekt:
nr Projektu: RPMP.06.03.02-12-0159/18
pt. „Przebudowa Pensjonatu Małopolanka & Spa w Krynicy–Zdroju w celu wykorzystania zasobów
regionalnych Beskidu Sądeckiego w aspekcie prozdrowotnym”.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 6: Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.3: Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
Poddziałanie 6.3.2: Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie naturalnych regionalnych surowców leczniczych
Małopolski, które są czynnikami decydującymi o jego rozwoju. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest
na realizacje inwestycji infrastrukturalnych zwiększających atrakcyjność turystyczną oraz rozwój sfery
usług, wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców i ograniczenia skutków bezrobocia,
a w konsekwencji migracji zarobkowej.
Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Krynica-Zdrój, jak również turyści w pełnym zakresie
wiekowym.
Przedmiotem projektu jest przebudowa Pensjonatu i SPA Małopolanka w Krynicy poprzez
przebudowę strefy odnowy biologicznej oraz sali degustacyjnej znajdujących się na I piętrze
w dobudowanej części budynku, w tym przebudowę instalacji wewnętrznych: centralnego
ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej, wentylacji i elektrycznej, a także poprzez przebudowę
elewacji i dachu budynku pensjonatu i spa.
Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej obiektu turystycznorekreacyjnego poprzez wprowadzenie do oferty SPA prozdrowotnych zabiegów leczniczych
wykorzystujących zasoby regionalne, a do oferty gastronomicznej wyrobów regionalnych. Dzięki
poszerzonej ofercie możliwe będzie pełniejsze propagowanie tradycji i kultury lokalnej oraz dóbr
oferowanych w regionie, a całość planowanych prac przyczyni się do utworzenia jednej
z najważniejszych atrakcji gminy Krynica – Zdrój.
Koszty całkowite: 2 954 433,23 zł.
Dofinansowanie: 1 456 845,36 zł.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 08 czerwca 2018r.
Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 15 kwietnia 2019r.
Zakończenie realizacji projektu: 30 kwietnia 2022r.
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