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Rok 2021 był pod wieloma względami wyjątkowy.  

Kończy się perspektywa finansowa Unii Europejskiej zaplanowana  

na lata 2014–2020 i jednocześnie rozpoczyna nowa na lata 2021-2027.  

Centrum Unijnych Projektów Transportowych nie zwalnia tempa  

i prowadzimy intensywne prace w kluczowych obszarach.

Bardzo istotną częścią naszej działalności będzie dalsza dystrybucja 

środków, które jeszcze pozostały z programów Infrastruktura i Środowisko,  

Polska Wschodnia i instrumentu „Łącząc Europę”. Drugi obszar – równie 

ważny – to prawidłowe rozliczenie projektów realizowanych przez naszych 

beneficjentów. Trwają także przygotowania do nowej perspektywy.

W sektorze transportu, w którym CUPT jest instytucją pośredniczącą  

lub wdrażającą, zakontraktowane mamy ponad 90% środków, 

podpisanych prawie 400 umów z beneficjentami.

Do końca perspektywy, czyli 2023 roku podpisane zostaną umowy 

na pozostałe środki, co pozwoli skonsumować 100% alokacji. 

Joanna Lech 

p.o. dyrektora   

Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych

Wstęp
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Aktualny budżet Unii Europejskiej dla projektów 

transportowych koordynowanych przez CUPT wynosi 

łącznie około 107 mld zł1, w tym około  86,81 mld zł 

w ramach POIiŚ 2014–2020, 18,45  mld zł2 w ramach 

instrumentu CEF oraz blisko 1,7 mld zł w ramach POPW. 

W tym roku, podobnie jak w 2020 r., istotny wpływ 

na sposób realizacji projektów współfinansowanych 

ze środków UE  wywarła pandemia. Konieczne było 

wprowadzenie nowych mechanizmów do współpracy 

z beneficjentami. Dzięki natychmiastowym działaniom  

Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy  

i Polityki Regionalnej dotychczasowe ramy prawne 

i czasowe dla realizowanych projektów zostały 

uelastycznione, a dodatkowe środki na ochronę przed 

COVID-19 zasiliły wielu beneficjentów, w tym Straż 

Pożarną oraz Policję. Nowe, złagodzone wytyczne 

dla beneficjentów umożliwiły bezpieczną realizację 

projektów przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 

opóźnień lub strat.

Kolejna perspektywa finansowa na lata 2021-2027 

zasadniczo będzie kontynuacją celów i kierunków 

inwestycji z poprzednich perspektyw. Należy jednak 

zaznaczyć większy nacisk na kwestie środowiskowe 

i klimatyczne oraz związane z nimi  działania 

zmniejszające emisyjność i zasobochłonność.

Eksperci CUPT na bieżąco monitorują stan realizacji 

poszczególnych projektów i utrzymują kontakt  

z beneficjentami, udzielając również niezbędnego 

wsparcia. Wśród wspieranych przez CUPT projektów 

jest wiele przedsięwzięć, które są bardzo sprawnie 

realizowane pomimo dużej złożoności.  

Na bazie wybranych inwestycji, warto wskazać korzyści 

płynące z dofinansowania UE dla każdego z nas.

1 Wyliczone według średniego kursu euro NBP z maja 2021 r. 2 Bez wyjętych spod nadzoru CUPT. 5



CUPT w systemie dystrybucji środków unijnych na inwestycje transportowe 

Polityka Spójności UE w Polsce
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Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 

jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju 

regionów  UE i wzmacnianie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej Unii jako całości. Z funduszu 

pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych 

i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym  

i średnim przedsiębiorcom. 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) –  

jego głównym celem jest walka z bezrobociem  

w krajach członkowskich. Pieniądze z EFS zwiększają 

możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków 

współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów 

i grup społecznych, w szczególności dla osób 

zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych 

wchodzących na rynek pracy.

Fundusz Spójności (FS) – jest przeznaczony dla państw 

członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) 

na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. 

Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych 

i społecznych oraz promowanie zrównoważonego 

rozwoju, głównie poprzez duże inwestycje w  

infrastrukturę transportową i ochronę środowiska. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  

Obszarów Wiejskich (EFRROW) – zajmuje się 

wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz 

wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – 

wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw 

członkowskich.

Polityka Spójności UE w Polsce
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Poza wymienionymi funduszami część wydatków 

z budżetu UE jest przeznaczona na cele specjalne. 

Realizowane są one przez dodatkowe fundusze 

inwestycyjne, w tym Fundusz Solidarności Unii 

Europejskiej oraz Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, 

który stanowi wsparcie dla krajów kandydujących  

i potencjalnych kandydatów do UE.

Polityka Spójności UE w Polsce

„Polityka spójności to najbardziej prorozwojowa 

polityka wspierająca inwestycje, z których 

codziennie korzystają miliony Europejczyków. 

Z jej środków, przy udziale środków krajowych 

realizowane są projekty ułatwiające szybsze i 

lepsze komunikowanie się tj. budowa dróg i linii 

kolejowych oraz szerokopasmowego internetu, 

a także inwestycje zmniejszające negatywny 

wpływ gospodarki na klimat, opierające się na 

np. odnawialnych źródłach energii czy chroniące 

Waldemar Buda 

sekretarz stanu  

w Ministerstwie  

Funduszy  

i Polityki Regionalnej 

Fot. MFiPR
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Polityka Spójności UE w Polsce

Polska jest największym 

beneficjentem pomocy unijnej. 

W latach 2014–2020 Unia 

Europejska przeznaczyła dla 

naszego kraju 82,5 mld euro  

Podział środków i kierunki ich 

wykorzystania były przedmiotem 

dyskusji oraz uzgodnień władz 

centralnych i samorządowych 

z różnymi partnerami. 

Podział środków Unii Europejskiej 2014–2020  
(w mld euro, kwoty bieżące)

Źródło: Finansowanie unijnej polityki – główne  
statystyki. Dostępny budżet 2014–2020

środowisko naturalne jak np. oczyszczalnie 

ścieków. Polska już po raz czwarty będzie 

beneficjentem perspektywy finansowej 

funduszy unijnych na lata 2021-2027.  

W tej perspektywie, dzięki funduszom polityki 

spójności, Polska skorzysta z dodatkowych 

możliwości stymulujących jej rozwój i wzrost 

gospodarczy. Jednocześnie efekty tych 

przedsięwzięć będą wpływać bezpośrednio  

na poprawę jakości życia Polaków.” 
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Polityka Spójności UE w Polsce

Źródło: CUPT10

Efekty wykorzystania funduszy unijnych w transporcie 

Efekty inwestycji koordynowanych przez CUPT, zrealizowanych  w perspektywie 2007–2013, w krajowym 
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko



Wsparcie dla transportu

„Jestem przekonany, że dzięki determinacji rządu i sprawnemu 

wykorzystywaniu zarówno środków krajowych, jak i europejskich, 

stworzymy spójny system transportowy naszego kraju, zgodnie  

z planami rządu. Konsekwentnie zabiegamy również o to,  

by Europejska Sieć Transportowa (TEN-T) została rozszerzona  

o te drogi, które są strategiczne z punktu widzenia Polski oraz 

całego naszego regionu: postulat wpisania szlaku Via Carpatia  

do TEN-T jest dziś wspólnym dążeniem państw Trójmorza.”

Andrzej Adamczyk,

minister infrastruktury:

Transport w programach

Program Operacyjny Infrastruktura  

i Środowisko (POIiŚ)

www.pois.gov.pl

Program Operacyjny  

Polska Wschodnia (POPW)

www.polskawschodnia.gov.pl

Polityka Spójności UE w Polsce

Fot. MI
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Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Do pobrania dokument PDF: Polityka spójności  

na lata 2014–2020 

Nowością w stosunku do poprzedniego okresu 

programowania są dwa instrumenty terytorialne:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – zachęca 

się, by ZIT wykorzystywały środki z różnych funduszy: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/zasady-dzialania-fun-duszy/zintegrowane-

inwestycje-terytorialne/

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa:
Program Współpracy Transnarodowej Europa 

Środkowa 

Program Współpracy Transnarodowej Region Morza 

Bałtyckiego 

Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europa 

Serwis Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Horyzont 2020 – badania naukowe i innowacje na lata 

2014–2020. Jednym z priorytetów jest „inteligentny, 

ekologiczny i zintegrowany transport”. 

www.kpk.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/sport-turystyka/program-

horyzont-2020

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych  
w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy – 
tzw. Plan Junckera (instrument zwrotny):
Plan inwestycyjny dla Europy: plan Junckera 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Polityka Spójności UE w Polsce
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Programy realizowane przez CUPT

„Ponad 128 mld zł wydatkowano już z Programu 

Infrastruktura i Środowisko, największego programu 

wdrażanego wśród państw członkowskich. Aż 73% 

tych środków przeznaczono na sektor transportu. 

Zrealizowaliśmy inwestycje dla rozwoju transportu 

drogowego, kolejowego, miejskiego, morskiego 

i intermodalnego. Dofinansowanie projektów 

transportowych będzie kontynuowane w nowej 

Waldemar Buda 

sekretarz stanu w Ministerstwie  

Funduszy i Polityki Regionalnej 
Fot. MFiPR

perspektywie w ramach Funduszy Europejskich na 

Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Na ten cel poza 

środkami europejskimi przeznaczane są również 

pieniądze z budżetu państwa. Stymulując rozwój 

kraju po pandemii, tę ważną dla Polski gałąź obejmuje 

też swoim wsparciem Krajowy Plan Odbudowy i 

Zwiększania Odporności. Powstałe w ten sposób 

sieci transportowe mają na celu łączyć Europę, ale też 

poprawiać komfort transportu mieszkańców kraju.”
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Programy realizowane przez CUPT

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014– 2020 jest największym w Unii Europejskiej 

programem finansowanym z Funduszy Europejskich. 

Kontynuuje on założenia POIiŚ 2007–2013.

Cel: Program wpisuje się też w założenia strategii 

Europa 2020, której kluczowym celem jest wsparcie 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i 

przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności 

terytorialnej i społecznej.

Budżet: 27,4 mld euro, w tym na transport –  

19,6 mld euro. Główne obszary, na które przekazywane 

są środki, to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona 

środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian 

klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz 

ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko POIiŚ 2014-2020 w sektorze transportu 

finansowane są projekty infrastrukturalne  

o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym.  

Ze wsparcia można korzystać na dwa sposoby: 

aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów  

lub jako użytkownik infrastruktury, która powstała 

dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Do 31 maja 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko CUPT podpisało  

z beneficjentami 314 umów o dofinansowanie  

na łączną kwotę dofinansowania unijnego o wysokości  

77,2 mld zł. Stanowi to prawie 89% wykorzystanych 

środków POIiŚ. Zatwierdzone płatności UE wyniosły 

łącznie ok. 52,5 mld zł.

14
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Struktura POIiŚ 2014 – 2020 w sektorze transportu

Programy realizowane przez CUPT

*  Wartość wg stanu na 31 maja 2021 r. przeliczona według kursu obowiązującego w maju 2021 r. 
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Nowoczesne dworce

KOLEJ

W ramach projektu zostanie przebudowanych i zmodernizowanych 

istniejących 10 obiektów dworców zlokalizowany na terenie woj. 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 

Zmodernizowane dworce to przede wszystkim poprawa jakości 

świadczonych usług i atrakcyjności transportu kolejowego.  

Na dworcach poprawi się bezpieczeństwo dzięki zapewnieniu 

ochrony fizycznej obiektu, systemu kontroli dostępu oraz monitoringu. 

Zmodernizowane obiekty to także mniejsze oddziaływanie  

na środowisko i zwiększenie atrakcyjności terenów sąsiednich. 

Nowoczesne dworce to komfort dla podróżnych, także tych  

z niepełnosprawnościami. Obiekty będą dostosowane do osób  

o ograniczonych możliwościach poruszania się dzięki eliminacji barier 

architektonicznych, budowy poczekalni oraz pomieszczeń  

dla opiekuna z dzieckiem.

Nazwa projektu: Modernizacja wybranych 

dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku 

Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna 

Osobowa.

Całkowita wartość projektu:

200 570 596 zł

Dofinansowanie UE: 120 264 972 zł

Beneficjent: PKP S.A

Fot. PKP S.A. - Dworzec Pszczółki

Programy realizowane przez CUPT
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KOLEJ

Szczecin ze zmodernizowaną infrastrukturą kolejową

Projekt jest kontynuacją zadania  pn.: Przebudowa budynku  

dworca kolejowego Szczecin Główny wraz  z infrastrukturą  

torowo-peronową, realizowanego w latach 2014-2016.  

W ramach inwestycji zrealizowano w latach 2017-2020 m.in.: 

budowę wiat na peronach nr 1, 2 i 3 oraz budowę łącznika 

pomiędzy kładkami. Wybudowano zadaszenie wraz z windami  

i platformą. Zmodernizowano perony i wydłużono tor stacyjny.  

W obiekcie został uzupełniony system monitoringu wizyjnego oraz 

system tablic informacji dynamicznej i statycznej dla podróżnych. 

Projekt wpłynął na poprawę jakości świadczonych usług  

i podniesienie atrakcyjności transportu kolejowego.  

Wprowadzone zmiany poprawiły dostępność peronów dla  

pieszych oraz pasażerów komunikacji zbiorowej i indywidualnej.  

Przede wszystkim jednak dostosowano obiekt do potrzeb  

osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zgodnie  

z TSI-PRM – m.in. dzięki eliminacji barier architektonicznych.

Nazwa projektu: Poprawa stanu technicznego 

infrastruktury obsługi podróżnych 

(w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), 

Etap I Szczecin Główny

Całkowita wartość projektu:
87 469 473 zł

Dofinansowanie UE: 55 569 085 zł

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Fot. PKP PLK S.A

Programy realizowane przez CUPT
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Programy realizowane przez CUPT

Nazwa projektu: Budowa obwodnicy 

Kłodzka w ciągu dk 33 i 46

Całkowita wartość projektu:

235 953 777 zł

Dofinansowanie UE: 186 224 974 zł  

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad

Fot. GDDKiA

Przedsięwzięcie to budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi 

krajowej nr 33 o łącznej długości ponad 9 km. Całe przedsięwzięcie 

zlokalizowane jest na terenie miasta Kłodzko oraz gminy Kłodzko  

w powiecie kłodzkim (województwo dolnośląskie). Zaprojektowany 

w ramach inwestycji węzeł drogowy oraz skrzyżowania umożliwiają 

bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej  

sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć  

dróg dojazdowych.

Dzięki realizacji projektu powstał bezpieczny odcinek drogi 

krajowej, zapewniającej wysoki komfort ruchu drogowego oraz 

poprawiła się  jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych. 

Polepszyła się efektywność transportu. Realizacja projektu podniesie 

standard życia lokalnych społeczności dzięki wyprowadzenia ruchu 

tranzytowego z centrum Kłodzka. Mieszkańcu odczują poprawę 

warunków ruchu i bezpieczeństwa w mieście.

Kłodzko z obwodnicą

DROGI
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Budowa tunelu pod Świną

Dzięki inwestycji powstanie bezpieczny odcinek trasy drogowej 

wraz z tunelem łączącym wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu, 

zapewniający sprawny i wysoki komfort ruchu drogowego. Projekt 

to także poprawa efektywności transportu drogowego w obszarze 

miasta Świnoujścia i regionu oraz zapewnienie swobodnego 

przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływająca na wzrost 

konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej.  Efektem inwestycji ma być 

odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków 

życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi 

rozwiązaniami komunikacyjnymi jak również ma to wpłynąć na 

usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym 

korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników.

Nazwa projektu: Usprawnienie połączenia 

komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i 

Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną

Całkowita wartość projektu:
915 140 175 zł

Dofinansowanie UE: 775 676 245 zł

Beneficjent: Świnoujście -  

Miasto na prawach powiatu

Programy realizowane przez CUPT DROGI

Fot. Świnoujście -
Miasto na prawach powiatu
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Czysta komunikacja publiczna

Programy realizowane przez CUPT

Projekt dotyczy kompleksowej poprawy funkcjonowania komunikacji 

miejskiej w Opolu poprzez zakup nowych autobusów, przebudowę 

zaplecza technicznego do obsługi taboru oraz montaż wyposażenia 

służącego do obsługi transportu zbiorowego, w tym elementy ITS. 

Głównym celem inwestycji  jest kontynuacja poprawy funkcjonowania 

systemu komunikacji miejskiej w Opolu. W wyniku realizacji 

zaplanowanych inwestycji zwiększyła się atrakcyjność i dostępność 

komunikacji zbiorowej dla pasażerów podróżujących po obszarze Opola 

oraz Aglomeracji Opolskiej (obszaru funkcjonalnego Opola). Zwiększył 

się także udział transportu zbiorowego w przewozach na terenie 

AO. W ramach projektu beneficjent zakupił 61 sztuk nowoczesnych 

niskoemisyjnych autobusów spełniających normę EURO 6 (autobus midi 

diesel [ok. 10 m] – 3 szt., autobus maxi diesel [ok. 12 m] – 43 szt., autobus 

mega diesel [ok. 18 m] – 15 szt.).

Nazwa projektu: Czysta komunikacja 

publiczna – zwiększenie mobilności 

mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz 

modernizacja infrastruktury towarzyszącej 

transportowi publicznemu – etap I

Całkowita wartość projektu:
120 871 976 zł

Dofinansowanie UE: 82 384 771 zł

Beneficjent: Miasto Opole

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Fot. mapadotacji.pl

http://mapadotacji.pl
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Elektryczny tabor i inteligentny system zarządzania flotą

Realizacja projektu to większe wykorzystanie zeroemisyjnego 

transportu w systemie publicznego transportu zbiorowego  

w mieście Jaworznie dzięki wdrożeniu 20 elektrycznych autobusów 

wraz z infrastrukturą ładowania.

Zakup zwiększy potencjał transportu zbiorowego, jako narzędzia 

wspierającego mobilność mieszkańców w tym osób z szczególnymi 

potrzebami (z niepełnosprawnością). 

Dostosowanie taboru autobusowego do komfortowych przejazdów 

(cichy, niskopodłogowy tabor) wysokiej jakości, podniesie 

atrakcyjność komunikacji zbiorowej w stosunku do alternatywnych 

form przemieszczania jak transport indywidualny. Projekt wpłynie 

także na środowisko naturalne dzięki ograniczeniu zanieczyszczeń 

powietrza z uwagi na jego zeroemisyjność.

Dla Beneficjenta to poprawa wizerunku miasta oraz lepsza jakość 

życia mieszkańców.

Nazwa projektu: Zakup elektrycznego 

taboru autobusowego wraz z systemem 

inteligentnego zarządzania flotą pojazdów

Całkowita wartość projektu:

57 740 685 zł

Dofinansowanie UE: 39 843 024 zł 

Beneficjent: Gmina Miasta Jaworzna

Programy realizowane przez CUPT KOMUNIKACJA MIEJSKA

Fot. Gmina Miasta Jaworzna
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Tychy z nowoczesnym taborem autobusowym i trolejbusowym

Programy realizowane przez CUPT

Projekt zakłada zakup taboru komunikacji miejskiej: autobusowego 

( 63 szt.) i trolejbusowego (3 szt.), pojazdów technicznych (3 szt.), 

budowę nowej trakcji trolejbusowej (1,9 km) oraz przebudowę zajezdni 

autobusowej. Dzięki zakupowi zwiększyła się liczba przyjaznego 

środowisku taboru autobusowego i trolejbusowego. Projekt przyczyni 

się do wzrostu atrakcyjności komunikacji zbiorowej – skrócenia 

czasu przejazdu między przystankami, poprawy bezpieczeństwa i 

komfortu podróży. To także stworzenie alternatywy dla transportu 

indywidualnego a więc ograniczenia spadku liczby osób korzystających 

z komunikacji publicznej i ograniczenia szkodliwej emisji, w tym CO2. 

Miasto nie zapomina o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. 

Zakupiony został niskopodłogowy tabor autobusowy i trolejbusowy  

z rozkładanymi platformami przeznaczonymi dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich i o ograniczonej sprawności ruchowej.  

Tabor wyposażony został także w udogodnienia dla osób  

z niepełnosprawnością wzroku.

Nazwa projektu: Zakup nowoczesnego 

taboru autobusowego z napędem 

ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu 

publicznego w podregionie tyskim

Całkowita wartość projektu: 165 195 560 zł

Dofinansowanie UE: 113 333 333 zł

Beneficjent: Gmina Miasta Tychy

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Fot. mapadotacji.pl

http://mapadotacji.pl
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Tor wodny Świnoujście-Szczecin w modernizacji

Celem projektu jest udrożnienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin 

dla statków o większej ładowności i zanurzeniu, jak również 

poprawa bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym 

i głębszym torze wodnym. Projekt to także usprawnienie nawigacji 

statków po torze wodnym i zwiększenie jego przepustowości, 

dzięki czemu zmniejszy się/skróci się kolejka statków na torze 

wodnym. Poprawi się także stan funkcjonalny i techniczny obiektów 

wchodzących w skład Bazy Oznakowania Nawigacyjnego,  

co zapewni optymalne wykonanie zadań związanych z utrzymaniem 

toru wodnego Świnoujście – Szczecin. W ramach prac projektowych 

nastąpi m.in.: pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do - 12,5 m  

z równoczesnym jego poszerzeniem do szerokości 100 m w dnie.

Nazwa projektu: Modernizacja toru 
wodnego Świnoujście-Szczecin  
do głębokości 12,5 m
Całkowita wartość projektu:
1 935 556 000 zł
Dofinansowanie UE: 1 226 448 000 zł
Beneficjent: Urząd Morski w Szczecinie

Programy realizowane przez CUPT PORTY MORSKIE

Fot. Urząd Morski w Szczecinie

Tychy z nowoczesnym taborem autobusowym i trolejbusowym
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Rozbudowa dostępu kolejowego do Portu Gdynia

Programy realizowane przez CUPT

Projekt swoim zakresem objął rozbudowę i modernizację 

torów kolejowych prowadzących do Intermodalnego Terminalu 

Kontenerowego wraz z wywieszeniem sieci trakcyjnej, budową 

nowych rozjazdów oraz nowego systemu sterowania ruchem 

kolejowym. Linia kolejowa o długości ok. 2,2 km została 

zelektryfikowana, dzięki czemu lokomotywy spalinowe zostały 

zastąpione lokomotywami elektrycznymi, co przełożyło się  

na pozytywny wpływ oddziaływania transportu na środowisko 

naturalne. 

Inwestycja  odpowie na  rosnący popyt na przewozy intermodalne 

w Porcie Gdynia i poprawi jakość usług oraz konkurencyjność portu 

na europejskim rynku przewozów intermodalnych. 

Nazwa projektu:
Rozbudowa dostępu kolejowego  
do zachodniej części Portu Gdynia – 
przebudowa i elektryfikacja
Całkowita wartość projektu:
70 659 187 zł
Dofinansowanie UE: 18 957 619 zł
Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A.

PORTY MORSKIE

Fot. Urbaniak Tadeusz
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Modernizacja wejścia do portu w Gdańsku

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę i modernizację pięciu 

nabrzeży zlokalizowanych w Gdańsku na rzece Martwej Wiśle: 

Szyprów (383,2 m), Flisaków (307,11 m) i Retmanów (938,9 m),

na rzece Motławie: nabrzeże nr XVIII (531,8 m), na Martwej Wiśle  

i Motławie: nabrzeże Polski Hak (355,5 m). 

Ponadto, na Martwej Wiśle na odcinku od mostu kolejowego  

do nabrzeża Polskiego Haka, wybudowany zostanie tor wodny  

wraz z obrotnicą o długości ponad 2 km.

Obecnie (stan na 1.06.2021 r.) ukończona została modernizacja 

nabrzeży: Szyprów, Flisaków, Retmanów oraz nr XVIII.

Celem projektu jest zabezpieczenie toru wodnego i akwenów 

portowych poprzez przebudowę nabrzeży na łącznej długości  

ok. 2,5 km. Poprawa parametrów technicznych toru wodnego 

umożliwi wpłynięcie statków o standardowych parametrach  

oraz zwiększy bezpieczeństwo żeglugi.

Nazwa projektu:

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego 

(w Gdańsku). Etap IIIA 

Całkowita wartość projektu:

136 541 875 zł

Dofinansowanie UE: 115 945 458 zł

Beneficjent: Urząd Morski w Gdyni

Programy realizowane przez CUPT PORTY MORSKIE

fot. Andrzej Małkiewicz

Programy realizowane przez CUPT
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Wagony kieszeniowe w walce z CO2

Programy realizowane przez CUPT

Projekt polega na zakupie taboru kolejowego niezbędnego  

do prowadzenia transportu naczep w systemie intermodalnym.  

W ramach projektu zaplanowano zakup 92 szt. wagonów/platform 

kieszeniowych pozwalających na załadunek i przewóz naczep 

intermodalnych. 

Dzięki inwestycji zmniejszy się negatywne oddziaływanie 

transportu drogowego na środowisko naturalne i bytowe człowieka. 

Dzięki przesunięciu części ruchu z transportu drogowego na 

kolejowy zmniejszy się liczba wypadków na drogach.  Użycie 

wagonów kieszeniowych umożliwia przewóz intermodalnych 

naczep drogowych, co  znacząco obniży ilości samochodów 

ciężarowych na drogach ograniczy emisję CO2.

Nazwa projektu: Zakup wagonów 

kieszeniowych do obsługi połączeń 

intermodalnych

Całkowita wartość projektu:

68 503 620 zł

Dofinansowanie UE: 27 787 255 zł

Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.

TRANSPORT INTERMODALNY

Fot. CLIP Intermodal Sp. z o.o.
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Rozwój transportu intermodalnego

Zakres Projektu obejmuje rozbudowę istniejącego terminalu 

intermodalnego funkcjonującego obecnie w Swarzędzu/Jasinie  

oraz uzupełnienie wyposażenia w sprzęt do przeładunków 

ładunków intermodalnych. Celem projektu jest stworzenie 

nowoczesnego, ogólnodostępnego terminalu intermodalnego 

oraz poprawa jakości usług przewozowo-przeładunkowych 

świadczonych przez Spółkę. Inwestycja odpowie na potrzeby 

klientów oczekujących przede wszystkim bezpiecznej dostawy 

towarów na czas i miejsce. Projekt zapewni zwiększenie 

częstotliwości i optymalizację sieci regularnych pociągów 

kontenerowych pomiędzy terminalem oraz innymi krajowymi  

i zagranicznymi terminalami, a także zwiększenie udziału  

transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunkowych.

Nazwa projektu: Rozbudowa 

intermodalnego terminalu kontenerowego 

w miejscowości Jasin k. Poznania

Całkowita wartość projektu:
202 260 681 zł

Dofinansowanie UE: 80 878 650 zł

Beneficjent: Centrum Logistyczno-

Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o.

Programy realizowane przez CUPT TRANSPORT INTERMODALNY

Fot. Centrum Logistyczno-Inwestycyjne 
Poznań II Sp. z o.o.
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Nowoczesny tabor do przewozów intermodalnych

Programy realizowane przez CUPT

Projekt dotyczy zakupu 5 wielosystemowych, elektrycznych 

lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego, które 

będą udostępnione intermodalnym przewoźnikom kolejowym 

na drodze dzierżawy. Zakup lokomotyw to także zwiększenie 

potencjału przewozów intermodalnych w Polsce i UE, co pozwoli 

na ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu 

kolejowego. Dzięki nowym lokomotywom poprawi się dostępność 

nowoczesnego taboru do przewozów intermodalnych spełniających 

najwyższe standardy techniczne i środowiskowe. Projekt to 

usprawnienie i przyśpieszenie międzynarodowych przewozów 

intermodalnych i wykorzystanie lokomotyw wielosystemowych 

przystosowanych do eksploatacji i prowadzenia pociągów w krajach 

o różnych systemach zasilania. 

Nazwa projektu:
Zakup nowych lokomotyw 
wielosystemowych do transportu 
intermodalnego
Całkowita wartość projektu:
97 009 584 zł
Dofinansowanie UE: 46 564 821 zł
Beneficjent: CARGOUNIT Sp. z o.o.

Fot. CARGOUNIT Sp. z o.o.

TRANSPORT INTERMODALNY
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020

„Dostępność transportowa wschodniej 

części Polski to jeden z priorytetów wsparcia 

Funduszy Europejskich. Lepsza infrastruktura 

transportowa to bezpieczniejsze i szybsze 

połączenia dla mieszkańców, co jest również 

kluczowe dla rozwoju biznesu i turystyki.”

Jacek Żalek  

sekretarz stanu

w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki 

Regionalnej

Priorytet III Ponadregionalna 
Infrastruktura Kolejowa

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW) 

jest instrumentem wsparcia dla pięciu województw tworzących 

makroregion Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, 

podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-

mazurskiego.

Cel: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu 

Polski Wschodniej. Uzupełnienie i wzmocnienie działań 

prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów 

na lata 2014–2020. Projekty realizowane w ramach POPW 

uzupełniają i wzmacniają działania prowadzone w ramach 

regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020.

Fot. MFiPR

Programy realizowane przez CUPT
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Celem POPW jest wzrost konkurencyjności

i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Środki UE w wysokości 2 mld euro są przeznaczone 

na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości (program 

wspiera powstawanie i rozwój startupów, rozwój 

działalności małych i średnich przedsiębiorstw na 

rynkach międzynarodowych, tworzenie innowacyjnych 

produktów lub usług, tworzenie innowacyjnych produktów 

sieciowych, umiejętne zarządzanie wzornictwem  

w firmie), rozbudowę ekologicznych systemów transportu 

miejskiego, drogi oraz koleje.

Budżet na oś priorytetową III Ponadregionalna 

Infrastruktura Kolejowa, działanie 3.1. Infrastruktura 

kolejowa to 377 mln euro. Jednym z celów POPW jest 

wzmocnienie i uzupełnienie połączeń w transporcie

kolejowym wschodniej Polski stosownie do zapisów 

ujętych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej do roku 2020. Inwestycje realizowane 

w ramach III osi priorytetowej (działanie 3.1) prowadzone 

są na tzw. Magistrali Wschodniej, która stanowi  koncepcję 

połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej  

w zakresie transportu kolejowego. Inwestycje zostały 

zaplanowane tak, aby były komplementarne  

z przedsięwzięciami współfinansowanymi z POIiŚ, CEF 

i RPO 2014–2020. Projekty działania 3.1. realizują PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współpracy w pięciu 

projektach z PKP S.A.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych odgrywa 

rolę instytucji pośredniczącej – odpowiada za wdrożenie 

projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej  

III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa.

Programy realizowane przez CUPT
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Programy realizowane przez CUPT

Szczytno z nowoczesnym dworcem

Projekt dotyczy prac w zakresie infrastruktury kolejowej 

oraz prac dworcowych obejmujących przebudowę dworca 

w Szczytnie wraz z budową parkingu Park&Ride. Realizacja 

Projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności Polski 

Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej, co przełoży 

się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu. 

Projekt to także zwiększenie dostępności transportu 

kolejowego, konkurencyjności kolejowego transportu 

pasażerskiego, polepszenie komfortu pasażerów i skrócenie 

czasu podróży. Projekt przyczyni się do  wyeliminowania 

barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się. Poprawi się także funkcjonalność dworca  

w Szczytnie oraz estetyka przestrzeni publicznej wokół dworca. 

Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej  

nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk 

Całkowita wartość projektu:

387 422 222 zł

Dofinansowanie UE: 261 645 470 zł

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

KOLEJ

Fot. Mapadotacji.pl

http://Mapadotacji.pl


Programy realizowane przez CUPT

Instrument „Łącząc Europę” – CEF
(ang. Connecting Europe Facility – CEF) to instrument 
finansowy, który zastąpił program TEN-T funkcjonujący  
do perspektywy finansowej 2007-2013

Cel: Wsparcie rozwoju trzech obszarów – sieci 

transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Budżet: Dostępna pula środków na inwestycje  

w sektorze transportu w perspektywie finansowej 

2014–2020 dla beneficjentów z krajów UE wynosi 

ponad 24 mld euro, z czego 11,3 mld euro pochodzi  

z Funduszu Spójności i mogły się o nie ubiegać 

wyłącznie państwa kohezyjne.

Środki z puli kohezyjnej zostały już rozdysponowane

w ramach konkursów CEF. Polscy beneficjenci 

otrzymali wsparcie w ramach następujących 

konkursów: Transport 2014, 2015, 2016, 2018 i 2019 

jak również 2016 CEF Synergy, 2017 CEF Blending, 

2017 CEF SESAR, 2019 CEF Blending oraz 2019 CEF 

Transport MAP. 

W grudniu 2020 r. ogłoszono konkurs w ramach 

naboru 2020 CEF Transport MAP. Termin składania 

wniosków aplikacyjnych upłynął w dniu 22 marca 

2021 r. – polscy beneficjenci złożyli 8 wniosków 

o dofinansowanie, które obecnie podlegają ocenie 

ekspertów KE oraz CINEA. Planowany termin 

ogłoszenia wyników to sierpień 2021 r.

Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się 

do zrównoważonego wzrostu. Wzrost ten będzie 

sprzyjał integracji społeczeństwa przez tworzenie 

nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej 

wydajności. Taka inicjatywa przyniesie korzyść 

całej Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno wzrostu 

konkurencyjności, jak i spójności gospodarczej, 

społecznej oraz terytorialnej.

32



Dodatkowa wartość to stworzenie środowiska  

bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym  

i publicznym przez połączenie ich środków 

finansowych oraz bezpośredniego wsparcia Unii 

Europejskiej. Wyniki będą mierzone liczbą inwestycji 

publicznych i prywatnych zaangażowanych 

w projekty będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania.

Fundusz ma również pomóc państwom unijnym

w osiągnięciu celów tzw. 20–20–20  

wyznaczonych w Strategii Europa 2020, tj.:

 � ograniczenie emisji CO2 co najmniej o 20% 

w porównaniu z poziomem z 1990 roku;

 � zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii w odniesieniu do całkowitego  

zużycia energii o 20%;

 � zwiększenie efektywności użycia  

energii o 20%.

Programy realizowane przez CUPT

Podane wartości dotyczą projektów, dla których zostały podpisane 

Grant Agreement (GA) – umowy o udzielenie dotacji (z wyłączeniem 

projektów wyjętych spod nadzoru CUPT). W ramach konkursu 2020 CEF 

Transport MAP w ocenie KE i CINEA znajduje się kolejnych 8 wniosków 

aplikacyjnych na łączną kwotę  81,54 mln EUR.  
Żródło: CUPT
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Warszawski Węzeł Kolejowy

Programy realizowane przez CUPT

Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki 

jest częścią Projektu Globalnego, obejmującego obszar 

Warszawskiego Węzła Kolejowego. Projekt ma duże znaczenie 

dla ruchu w korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Bałtyckie – 

Morze Adriatyckie oraz ruchu aglomeracyjnego. Celem projektu 

była poprawa jakości świadczonych usług oraz konkurencyjności 

i atrakcyjności transportu kolejowego względem transportu 

drogowego. Cel ten został osiągnięty poprzez skrócenie czasu 

podróży na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki; 

podniesienie parametrów technicznych linii poprzez zwiększenie 

prędkości pociągów pasażerskich do prędkości V=120 km/h  

oraz nacisku osi 221 kN. Poprawiło się też bezpieczeństwo  

na wspomnianym odcinku. 

Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej 

Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki 

(linia nr 447) 

Całkowita wartość projektu:  

290 458 857 zł

Dofinansowanie UE: 216 362 801 zł

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

KOLEJ

Fot. PKP PLK S.A.
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Programy realizowane przez CUPT

Projekty z Polski według sektorów – konkursy CEF w latach: 2014, 
2015, oraz 2016 (Transport oraz CEF Synergy), 2017 (CEF Blending, 
2017 CEF SESAR), 2018 (CEF Transport) oraz 2019 (CEF Transport 
oraz CEF Transport MAP) – wartość dofinansowania UE
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Rola CUPT: od przygotowania wniosku po realizację

Mamy wieloletnie doświadczenie w procesie wdrażania środków unijnych.

Na każdym etapie realizacji projektu beneficjenci mogą liczyć na nasze profesjonalne wsparcie i doradztwo.

Wsparcie dla beneficjentów
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Wsparcie dla beneficjentów – ZMR

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

opracowało Zintegrowany Model Ruchu. Narzędzie  

jest przeznaczone do optymalizacji procesu planowania 

strategicznego w sektorze transportu oraz jako 

instrument wsparcia dla wypełnienia warunków KE  

w zakresie finansowania inwestycji transportowych  

w perspektywie finansowej 2021–2027.

Zintegrowany Model Ruchu jest modelem

4-stopniowym, obejmującym transport indywidualny 

i zbiorowy, w postaci  połączeń kolejowych oraz 

autobusowych. Ponadto uwzględnia sieć dróg wodnych 

śródlądowych, porty morskie i lotnicze oraz terminale 

intermodalne.

W modelu ruchu zastosowano podział na rejony 

komunikacyjne odpowiadające podziałowi 

administracyjnemu Polski na poziomie gmin.  

Model bazowy jest zbudowany na rok 2015 i 2019 

przy użyciu oprogramowania PTV VISUM. Opracowano 

modele prognostyczne na rok 2025 oraz 2030. 

Równolegle opracowywana jest sieciowa prognoza 

ruchu na dalsze horyzonty czasowe.

Pierwotne prace były realizowane we współpracy  

z firmą doradczą Arup Polska sp. z o.o. Obecne prace  

prowadzi zespół w CUPT we współpracy  

z ekspertami z Polski oraz zagranicy, w tym również  

z przedstawicielami Ministerstw oraz Inicjatywy 

JASPERS. 

Zintegrowany Model RuchuRola CUPT: od przygotowania wniosku po realizację
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Transportowe Obserwatorium Badawcze

W 2017 r. przy CUPT zostało powołane Transportowe 

Obserwatorium Badawcze (TOB). Zgodnie

z założeniami, stwarza ono możliwość rozwijania 

dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń 

między różnymi interesariuszami zaangażowanymi 

w proces przygotowania i realizacji projektów 

transportowych. Wspomaga budowę systemu

ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów 

rozwojowych zachodzących w kraju i efektów 

prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym  

i regionalnym. Dotychczas w ramach TOB  

poruszaliśmy/eksperci poruszali  tematy wynikające z 

potrzeb CUPT lub wskazane przez uczestników.  

W ramach TOB zorganizowaliśmy 16 spotkań (w tym 

1 dwudniową konferencje) dotyczącą m.in. wpływu 

transportu na środowisko, dostępności transportu 

dla osób o ograniczonej mobilności, inteligentnych 

systemów transportowych, zintegrowanego modelu 

ruchu, roweru jako środka transportu, innowacji  

w transporcie, taboru kolejowego. Efektem są również 

4 publikacje tematyczne oraz 5 podsumowujących. 

W planach mamy dalsze działania. Szczegóły 

dotychczasowych prac oraz aktualności znajdują się  

na stronie www.cupt.gov.pl 

TOB istnieje i rozwija się dzięki współpracy  

z przedstawicielami administracji państwowej

i samorządowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 

środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami 

pozarządowymi.

Wsparcie dla beneficjentów TOB

http://www.cupt.gov.pl
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Wsparcie dla beneficjentów

INICJATYWA JASPERS jest przedsięwzięciem Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jej pełna 

nazwa to Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów

w Regionach Europejskich (ang. Joint Assistance to 

Support Projects in European Regions). Została

powołana do życia w 2005 r. W Polsce JASPERS działa 

od 2006 r., a warszawskie biuro Inicjatywy zostało 

otwarte w 2007 r.

ZAKRES POMOCY

JASPERS pomaga w przygotowaniu projektów 

ubiegających się o dofinansowanie z funduszy unijnych. 

Inicjatywa umożliwia Komisji Europejskiej i innym 

zaangażowanym instytucjom dzielenie się  

z państwami członkowskimi doświadczeniem w zakresie 

bardziej efektywnego wykorzystania unijnych funduszy 

inwestycyjnych.

Doradztwo na etapie przygotowania projektów (tzw. 

Doradztwo JASPERS – JASPERS Advisory) obejmuje:

 � weryfikację dokumentacji projektowej, m.in. 

wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności 

wraz z wyborem wariantu dokumentacji 

środowiskowej, analizę kosztów i korzyści, analizę 

finansową;

 � analizę kwestii problemowych wskazanych przez 

beneficjenta;

 � wsparcie w opracowaniu dokumentacji dotyczącej 

zamówień publicznych;

 � pomoc przy pracach koncepcyjnych.

Inicjatywa JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions)Transportowe Obserwatorium Badawcze
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Wsparcie dla beneficjentów

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to ważne 

zadanie polskiej administracji publicznej. CUPT  

od czterech lat angażuje się w realizację projektów  

o charakterze międzynarodowym podnoszących 

potencjał instytucji oraz kompetencje zatrudnionych  

w niej pracowników jak również promując wizerunek 

Polski na arenie międzynarodowej.

CUPT zaangażowany był w  następujące 

międzynarodowe projekty współpracy bliźniaczej:

–  Projekt twinningowy pt. „Poprawa jakości 

Infrastruktury poprzez lepszy system planowania”, 

trwał 21 miesięcy i realizowany był od stycznia  

2017 r. do października 2019 r. w Gruzji.

–  Projekt twinningowy pt. „Wzmocnienie zdolności 

Albańskiej Administracji Drogowej we wdrażaniu 

dobrych praktyk w planowaniu, zarządzaniu, 

zamówieniach oraz implementowaniu i utrzymywaniu 

inwestycji drogowych”, realizowany od 19 października 

2019 r. do chwili obecnej.

–  Projekt twinningowy pt. „Wsparcie zbliżenia gruzińskich 

ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego dorobku 

prawnego w dziedzinie transportu kolejowego”, 

realizowany od marca 2021 r. do chwili obecnej. 

Sukcesy pracowników CUPT w realizacji projektów 

bliźniaczych dostrzegają inne jednostki polskiej 

administracji publicznej, dla których organizowane 

są szkolenia z zakresu przygotowania ofert 

twinningowych. 

Projekty międzynarodowe CUPT



41

Twinning (współpraca bliźniacza) jest to program 

utworzony przez Komisję Europejską w celu 

wsparcia i rozwoju kompetencji administracji 

publicznej w krajach objętych instrumentem pomocy 

przedakcesyjnej oraz w krajach objętych Europejską 

Polityką Sąsiedztwa. Główną zasadą twinningu  

jest współpraca instytucjonalna administracji 

publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

oraz krajów beneficjentów programu.

Oprócz realizacji projektów twinningowych działalność 

międzynarodowa CUPT skupia się również na innych 

inicjatywach takich jak TAIEX czy Regio Communities 

of Practitioners. Działania te dotyczą dzielenia się 

wiedzą ekspertów z administracji publicznej różnych 

krajów członkowskich UE i obejmują warsztaty, misje 

eksperckie oraz wizyty studyjne. 

Program TAIEX (ang. Technical Assistance and 

Information Exchange Office) stanowi instrument 

Komisji Europejskiej, którego celem jest wsparcie 

administracji publicznej w dostosowaniu do przepisów 

do wymogów wynikających z prawodawstwa unijnego, 

a także szerzenie najlepszych praktyk

Wsparcie dla beneficjentów
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Dokument powstał w oparciu o trwający od wielu 

lat dialog między sektorem prywatnym i publicznym, 

dotyczący szerszego wykorzystania potencjału 

i stwarzanych przez otoczenie szans rozwoju 

transportu intermodalnego w Polsce. W pracach 

nad KRTI uczestniczyło wielu interesariuszy: obok 

przedstawicieli administracji publicznej – Ministerstwa 

Infrastruktury, CUPT, UTK – w opracowanie KRTI 

zaangażowani byli przedstawiciele biznesu z branży 

TSL, w tym operatorzy transportu intermodalnego, 

zarządy portów morskich, przewoźnicy kolejowi, 

a także eksperci ze świata nauki. Wszystkie te 

podmioty podkreślają szanse systemu transportu 

intermodalnego w Polsce, związane m.in. z: 

położeniem geograficznym na przecięciu głównych 

europejskich kolejowych korytarzy towarowych, 

dostępem do Morza Bałtyckiego, modernizowaną 

w skali dotąd niespotykanej infrastrukturą kolejową 

oraz dostępnością funduszy unijnych m.in. ESIF  

na dofinansowanie transportu intermodalnego.

Zasadniczym celem KRTI jest identyfikacja działań 

zmierzających do rozwoju gałęzi transportu 

intermodalnego i uwzględnienie potrzeb w tym 

zakresie w ramach przyszłego dofinansowania 

w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wsparcie dla beneficjentów
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Wsparcie dla beneficjentów

Fundusze Europejskie  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Mapa dotacji Unii Europejskiej  http://www.mapadotacji.gov.pl

Oficjalny portal Unii Europejskiej  https://europa.eu/european-union/index_pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Centrum Unijnych Projektów Transportowych  http://www.cupt.gov.pl/

Komisja Europejska  http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Inicjatywa JASPERS  https://jaspers.eib.org/index.htm

Przydatne linki i punkty kontaktowe

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
http://www.cupt.gov.pl/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
https://jaspers.eib.org/index.htm


Publikacja współfinansowana z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Edycja 2021. Stan na 31 maja 2021 r.
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