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AKTUALNOŚCI 

Kolejna transza dofinansowania z UE na usprawnienie transportu 
intermodalnego 

28 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
podpisało korespondencyjnie 4 umowy o dofinansowanie inwestycji 
DB Cargo Polska S.A., Industrial Division Sp. z o.o., DB Port Szcze-
cin Sp. z o.o., Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o.  

Czytaj więcej... 

Inwestycje intermodalne z dofinansowaniem w wysokości 460 mln 
złotych 

21 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
podpisało korespondencyjnie 17 umów o dofinansowanie inwestycji 
transportowych z PCC Intermodal S.A., Laude Smart Intermodal 
S.A., CLIP Intermodal Sp. z o.o., Silva LS Sp z o.o., Duisport Agency 
sp z.o.o., Cedrob Cargo Sp. z o.o., Balticon S.A., Schavemaker Invest 
Sp. z o.o. i Miratrans Transport Sp. z o. o. Łączna wartość dofinan-
sowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 wynosi prawie pół miliarda złotych.  

Czytaj więcej... 

4,5 mld złotych unijnego wsparcia na kolejne inwestycje transporto-
we w Polsce 

28 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
podpisało 11 umów o dofinansowanie inwestycji PKP S.A., PKP 
PLK S.A., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Za-
rządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Łączna wartość projektów to 
ponad 8 miliardów złotych. Unijne dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 wyniesie pra-
wie 4,5 miliarda.  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1345-kolejna-transza-dofinansowania-z-ue-na-usprawnienie-transportu-intermodalnego
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1344-inwestycje-intermodalne-z-dofinansowaniem-w-wysokosci-460-mln-zlotych
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1343-4-5-mld-unijnego-wsparcia-na-kolejne-inwestycje-transportowe-w-polsce
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S3 w województwie lubuskim kompletna 

20 grudnia 2018 r. do ruchu została oddana druga jezdnia drogi 
ekspresowej S3 od węzła Niedoradz do Nowej Soli o długości 17,3 
km. Oznacza to zakończenie budowy tej trasy w województwie lu-
buskim.  

Czytaj więcej... 

Rekomendacja Instytucji Audytowej ws. pomniejszenia wartości 
środka trwałego o wartość otrzymanego dofinasowania  

Centrum Unijnych Projektów Transportowych uprzejmie informuje, 
iż jednym z warunków kwalifikowalności wydatków w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 jest 
zakaz podwójnego finansowania.  

Czytaj więcej... 

Dobry rok dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

17 grudnia 2018 roku odbyło się Spotkanie Roczne poświęcone 
podsumowaniu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 
(POIiS) 2014–2020 w bieżącym roku. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz instytucji zaangażowa-
nych we wdrażanie Programu.  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1342-s3-w-wojewodztwie-lubuskim-kompletna
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1337-rekomendacja-instytucji-audytowej-dotyczaca-pomniejszenia-wartosci-srodka-trwalego-o-wartosc-otrzymanego-dofinasowania-dla-celow-obliczenia-odpisow-amortyzacyjnych-stanowiacych-koszt-uzyskania-przychodow
hhttps://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1339-dobry-rok-dla-programu-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020
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Inwestycje za 1,5 miliarda złotych dostaną wsparcie unijne 

18 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
podpisało 8 umów o dofinansowaniu inwestycji PKP PLK, PKP Car-
go, Lotos Kolej Sp. z o.o., Rail Capital Partners Sp. z o.o., PKP CAR-
GO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., Głównego In-
spektoratu Transportu Drogowego oraz Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie.  

Czytaj więcej... 

100 milionów euro z CEF na wsparcie kluczowych inwestycji trans-
portowych 

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty transportowe, któ-
rych celem jest rozwój odcinków i połączeń transgranicznych oraz 
portów morskich w ramach kompleksowej sieci transeuropejskiej 
transportu, a także zmniejszenia hałasu w transporcie kolejowym.  

Czytaj więcej... 

Relacja z konferencji | TRANSPORT NA MIARĘ | 12.12.2018 r. 

O najnowszych trendach wśród metod stosowanych w badaniach 
ewaluacyjnych w transporcie, jakości zbierania i analizy danych, 
dyskutowano podczas kolejnej już konferencji organizowanej przez 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wydarzenie, które 
odbyło się 12 grudnia 2018 r.  w Warszawie zostało objęte patro-
natem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju.  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1333-inwestycje-za-1-5-miliarda-zlotych-dostana-wsparcie-unijne
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1328-100-milionow-euro-z-cef-na-wsparcie-kluczowych-inwestycji-transportowych
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1332-relacja-z-konferencji-transport-na-miare-12-12-2018-r
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Kierowcy mogą już korzystać z pierwszej części obwodnicy  
Olsztyna 

6 grudnia 2018 r. został udostępniony do ruchu 10-kilometrowy 
odcinek drogi krajowej nr 16 pomiędzy węzłami Olsztyn Zachód 
i Olsztyn Południe. Jest to pierwszy etap budowy południowej  
obwodnicy Olsztyna. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko  

Czytaj więcej... 

Aktualizacja listy rankingowej Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 

Informujemy, że w związku z korektą tytułów projektów nr PO-
IS.03.02.00–00–0049/18 oraz POIS.03.02.00–00–0059/18, zawar-
tych na liście rankingowej Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankin-
gową w powyższym zakresie.  

Czytaj więcej... 

„Dostępne” projekty. Pokazaliśmy dobre i złe praktyki 

Jak zapewnić dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poru-
szania się w projektach transportowych POIiŚ? To temat szkolenia 
dla beneficjentów, które zorganizowaliśmy w Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych 29 i 30 listopada 2018 r. 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1327-kierowcy-moga-juz-korzystac-z-pierwszej-czesci-obwodnicy-olsztyna
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1323-aktualizacja-listy-rankingowej-konkursu-nr-poiis-3-2-1-16
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1325-dostepne-projekty-pokazalismy-dobre-i-zle-praktyki
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TEMAT MIESIĄCA: 

Czytaj więcej... 

Transport na miarę – w  poszukiwaniu najlepszych  
standardów oceny wpływu miejskich projektów  

transportowych realizowanych z POIiŚ 

12 grudnia 2018 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych pod patronatem Ministerstwa Infra-
struktury oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zorganizowało kolejną Konferencję, której celem była 
wymiana doświadczeń w zakresie próby poszukiwania standardów i metod oceny efektów realizacji 
miejskich projektów transportowych. Kontynuowane są przez CUPT działania mające na celu rozwijanie 
warsztatu ewaluacyjnego w transporcie, których inauguracja odbyła się 27 kwietnia 2017 r. na semina-
rium pn. „Ewaluacja – obowiązek czy istotny element wzmacniania jakości interwencji publicznych?”.  

Wśród zaproszonych prelegentów i panelistów 
obecni byli przedstawiciele resortów branżo-
wych, grono ekspertów międzynarodowych, 
przedstawiciele nauki i biznesu, zarządców 
transportu miejskiego, a  także Komisji Europej-
skiej (KE) i Banku Światowego. 
 

 

Zgodnie z założeniami prowadzenia  
polityki opartej na dowodach, ewaluacja 
zyskuje na znaczeniu dla skuteczniejszej  

i wydajniejszej alokacji środków.  

 

Systematyczna ocena efektów wdrożonych pro-
gramów jest niezbędnym warunkiem dla rzetel-
nego wyznaczenia celów i odpowiedniego dobo-
ru instrumentów.  

Celem Konferencji było m.in. omówienie najnow-
szych trendów w metodach stosowanych w ba-
daniach ewaluacyjnych sektora transportu i pod-
noszenia jakości zbierania danych, a także ich 
analizy, również w kontekście wyzwań postawio-
nych przez RODO. Obecnie w ewaluacji polityk, 
programów i projektów, stosuje się wiele podejść 
i narzędzi badawczych. Wykorzystywane są  
w coraz szerszym zakresie nowe źródła informa-
cji tzw. „big data”. Dostępność wielu zróżnicowa-

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1190-unijne-inwestycje-w-kolej-zmieniaja-polske-wschodnia
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/wydarzenia
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nych metod zbierania i analizy danych z jednej 
strony jest korzystna, ponieważ mogą one do-
starczyć odpowiedzi na szereg różnych pytań,  
z drugiej strony zaś nie zawsze wykorzystywane 
są dane i analizy zgodnie z najwyższymi standar-
dami prowadzenia badań.  

Konferencję otworzył Przemysław Gorgol – p.o. 
Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych. W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż 
systematyczna ocena efektów realizowanych 
inwestycji i wdrażanych programów jest nie-
zbędnym warunkiem dla rzetelnego wyznaczenia 
kolejnych celów i odpowiedniego doboru instru-
mentów wsparcia. Natomiast trafne diagnozo-
wanie i ocena efektów inwestycji transportowych 
stanowią kluczowe wyzwania dla badań ewalua-
cyjnych. Aby im sprostać przy CUPT zostało po-
wołane Transportowe Obserwatorium Badawcze 
(TOB).   Jednym z celów TOB jest prowadzenie 
działań w kontekście poszukiwania metodyki ba-
dawczej. Konferencja była zwieńczeniem pierw-
szego etapu prac dotyczącego poszukiwania 
standardów oceny wpływu inwestycji transpor-
towych, w tym badania efektu netto miejskich 
inwestycji transportowych. 

Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii 
Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, wska-
zał na istotną rolę badań w określaniu strategii 
wizji polityki transportowej w kolejnej perspekty-
wie finansowej. „Cieszę się, że już nikt nie zadaje 
sobie pytania – czy badać? Dziś zastanawiamy 
się – jak to robić. Dobrze, że będziemy mogli być 
lepiej przygotowani do programowania nowej 
perspektywy finansowej (…). W miastach miesz-
ka 60% polskiej populacji. Bez analiz eksperckich 
ciężko wyobrazić sobie prowadzenie polityki 
transportowej opartej na dowodach.”  

 

„Chcemy badać, chcemy wiedzieć dokład-
nie, jak zachodzą dane zjawiska i wyciągać  

z tego wnioski.” – podkreślił A. Mazur  
w swoim wystąpieniu. 

 

Według Dyrektora Departamentu Projektów In-
frastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji  
i Rozwoju Jarosława Orlińskiego należy skoncen-
trować się na tych strategiach, które dadzą naj-
lepszy efekt w zakresie zrównoważonej miejskiej 
polityki transportowej. 

Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz 
Transportowych w CUPT, w swoim wystąpieniu 
skupił się na roli ewaluacji. Według niego powin-
na ona prowadzić do odpowiedzi na pytanie, co 
dana interwencja infrastrukturalna zmienia  
w rzeczywistości miejskiej. Nie wystarczy stwier-
dzić, iż poprawia komfort życia czy czas przejaz-
du. Ważna jest odpowiedź na pytanie, jak projek-
ty oddziałują na miasta. I tu potrzebujemy twar-
dych danych. Istotne jest również to, że nie 
wszystkie projekty kończą się pełnym sukcesem.  

 

Rolą ewaluacji jest wskazać: dlaczego się 
udało lub dlaczego się nie udało osiągnąć 

zaplanowanych rezultatów.  

 

Konieczne jest znalezienie takich narzędzi, aby 
odpowiedź na to pytanie była jak najbardziej pre-
cyzyjna, jasna, klarowna i czytelna.  

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1092-zbadamy-efekty-prowadzonej-polityki-transportowej
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Tylko wtedy będzie użyteczna nie tylko dla decy-
dentów, ale również wszystkich którzy z trans-
portu korzystają. 

Małgorzata Kicia, Evaluation Officer w DG REGIO 
w Komisji Europejskiej, przedstawiła informacje 
na temat priorytetów KE na rzecz lepszego sta-
nowienia prawa. Podkreśliła, iż istotne jest to, 
aby wysnuwane wnioski były oparte na dowo-
dach. Wskazała, iż w tym celu Komisja posiłkuje 
się wieloma metodami i narzędziami np. Analiza 
Kosztów i Korzyści, analizy społeczno – ekono-
miczne i finansowe. Podczas badań trzeba skupić 
się na takich kryteriach jak np. adekwatność, 
spójność i europejska wartość dodana. KE intere-
suje również kwestia czy instytucje uczą się na 
podstawie wniosków z poprzednich badań.       
M. Kicia przedstawiła także działania Komisji w 
zakresie oceny ex post dużych projektów  
w obszarze transportu.   

Dominic Pasquale Patella, Senior Transport Spe-
cialist w Banku Światowym przedstawił prezen-
tację na temat efektów inwestycji transporto-
wych: infrastruktura, emisja, zatłoczenie dróg. 
Tezą jego wystąpienia było stwierdzenie, iż aglo-
meracja może działać dzięki transportowi. Swoje 
rozważania oparł na przykładzie Toronto  
w Kanadzie oraz Hong-Kongu. Aby zaplanować 
integrację intermodalną a potem ocenić jej efekty 
powinno stosować się regułę 3V: 

 mode value 

 place value 

 market value. 

Część rozważań zostało poświęconych zagospo-
darowaniu terenów wokół transportu na przykła-
dzie stacji 0/Tseung Kwan. Tereny stacji stano-
wią centrum usług publicznych, tworząc węzeł, 
do którego ludzie chcą się dostać i nie chcą szyb-
ko go opuścić. Sukcesem jest więc nie wartość 
nieruchomości jako takiej tylko generowany po-
pyt na usługi w danym miejscu. 

Przedstawiciel firmy TPlan Enrico Bernardis 
przedstawił założenia przyświecające badaniu 
pn. „Ewaluacja ex-post dużych projektów finan-
sowanych z EFRR oraz FS w 2000-2013” reali-
zowanym na zlecenie KE. Badanie było przepro-
wadzone na podstawie studiów przypadków,  
w których analizowano projekty, aby zobaczyć, 
jaki był ich długoterminowy wpływ na wzrost 
gospodarczy i dobrobyt obywateli. Oceniający 
przyjrzeli się również determinantom, które mają 
wpływ na wyniki projektu. Chodziło o to, aby zo-
baczyć, jaki jest typowy długoterminowy wpływ 
dużych projektów w transporcie, ile czasu zajmu-
je ich obserwacja i jakie czynniki powodują lub 
utrudniają ich realizację. Istotne jest to, że bada-
nie ex-post powinno dotyczyć tych projektów, od 
wdrożenia których minęło co najmniej 5 lat. Jest 
to okres niezbędny do ustabilizowania się efek-
tów wdrożenia. E. Bernardis zwrócił również 
uwagę, że warto zbierać potrzebne dane od sa-
mego początku (zwłaszcza gdy wiemy, ze będą 
nam potrzebne).  
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    BIULETYN INFOMACYJNY 

 

Nieważne jest żeby powiedzieć czy dany 
projekt był dobry czy zły, użyteczny czy też 

nie. Ważne jest, aby zrozumieć dlaczego 
tak się stało, i jak możemy w przyszłości 

usprawnić proces planowania i wdrażania. 

 

Prezentacja pn. „Projekt VaVeL – Big Data  
w analizie funkcjonowania systemu komunikacji 
miejskiej” przedstawiona przez dr hab. inż.   
Macieja Grzendę, Prodziekana ds. Rozwoju, Wy-
dział Matematyki i Nauk Informacyjnych z Poli-
techniki Warszawskiej dotyczyła oprogramowa-
nia stworzonego w ramach projektu VaVel   
z możliwością  rozwinięcia i zastosowania do 
analizy skuteczności funkcjonowania systemu 
komunikacji miejskiej. Zawierała informacje na 
temat architektury rozwiązania, wizualizację za-
burzeń np. w funkcjonowaniu komunikacji miej-
skiej na tle planu miasta, a tym samym stworzo-
nych rozwiązań i możliwości, jakie oferują.   

Po sesji plenarnej dotyczącej wymiaru instytucjo-
nalnego i praktycznego badań ewaluacyjnych 
odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy  
z nich pn. „Możliwości i ograniczenia badań”  do-
tyczył wykorzystania narzędzi do badań ilościo-
wych na potrzeby oceny wdrażania miejskiej  
i aglomeracyjnej polityki transportowej w kontek-
ście wpływu projektów realizowanych z POIiŚ. 
Przedstawiono możliwości, ograniczenia, alterna-
tywy dla stosowania ankiet w kontekście wy-
zwań postawionych przez RODO.  Moderatorem 
był dr Bartosz Mazur (Centrum Analiz Klubu Ja-
giellońskiego). Wśród panelistów znaleźli się: 
prof. zw. dr hab. Elżbieta Załoga (Kierownik Kate-
dry Systemów i Polityki Transportowej, Uniwer-
sytet Szczeciński), prof. dr hab. Olgierd Wyszo-
mirski (Dyrektor ZKM Gdynia, Kierownik Katedry 
Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicz-
nym. Uniwersytet Gdański), Sławomir Podgórski 
(OVE Arup & Partners International Limited), 
Aneta Kostelecka (PBS), Joanna Noga-

Bogomilska (radca prawny w Departamencie Za-
rządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji).  
Panel rozpoczął się od prezentacji wyników ana-
lizy „RODO w ewaluacji” wykonanej przez Arup 
Polska na zlecenie CUPT. Celem panelu była wy-
miana doświadczeń, zaprezentowanie dobrych 
praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy po-
między przedstawicielami wszystkich środowisk 
zaangażowanych w prowadzenie badań.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne wnioski i rekomendacje z dyskusji to: 

 RODO to regulacje, które funkcjonowały 
jeszcze przed wejściem w życie  
RODO.  

 Nie bójmy się RODO; to przerysowany  
„demon”. Wystarczy tylko poznać przepi-
sy. 

 Powinno stawiać się na standardy w bada-
niach, by zniwelować ograniczenia badaw-
cze.  

 Big Data to nowe możliwości w badaniach 
ilościowych, ale i niebezpieczeństwo w 
postaci cyberprzestępczości. 

 Nie zaleca się zbierać danych a priori.  
Nigdy do końca nie poznamy wtedy  
efektu netto.  
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Tematem drugiego panelu pn. „Czy istnieją stan-
dardy oceny wpływu?” było zwiększenie jakości 
badań mierzenia wpływu inwestycji w miejskim 
transporcie publicznym. Dyskusja była ukierunko-
wana na zagadnienia związane z podnoszeniem 
jakości badań zgodnie z nowymi trendami ba-
dawczymi. Moderatorem był Paweł Engel, Dyrek-
tor Departamentu Analiz Transportowych, CUPT, 
a w skład panelu weszli: dr hab. inż. Janusz Lu-
bas (profesor PRz w Katedrze Silników Spalino-
wych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej, Po-
litechnika Rzeszowska), dr Jędrzej Gadziński 
(Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Go-
spodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geogra-
ficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu), dr inż. Andrzej Brze-

ziński (Adiunkt, Wydział Inżynierii Lądowej, In-
stytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska), 
Enrico Bernardis (Dyrektor TPLAN  Consulting)    
i Piotr Strzęboszewski (przedstawiciel Minister-
stwa Inwestycji i Rozwoju, Kierownik Krajowej 
Jednostki Ewaluacyjnej).    

Panel rozpoczął się od prezentacji wyników ba-
dania pilotażowego pn. Analiza  podejścia ba-
dawczego i wypracowanie narzędzi do oceny 
wpływu wsparcia w ramach VI Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020 przedstawionego przez dr Mi-
chała Wolańskiego (firma Wolański Sp. z. o. o). 

https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan
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    BIULETYN INFOMACYJNY 

Główne wnioski i rekomendacje z dyskusji to: 

 Efekty powinno się podzielić na ekonomiczne, społeczne itd., badać je na różnym poziomie - od lokal-
nego do krajowego. Nie powinniśmy bać się nowych technologii. Dzięki temu ewaluacja będzie bar-
dziej kompleksowa i łatwiejsza do przeprowadzenia. 

 Najbardziej efektywne jest łączenie metod klasycznych z tymi, które przynosi przyszłość (np. Big Data). 
Badania muszą być użyteczne, a wnioski wprowadzane w życie. Powinniśmy komunikować się ze spo-
łeczeństwem.  

 Wyniki badań powinny być jak najszerzej udostępniane, aby móc wdrażać projekty na rzecz dobrosta-
nu społecznego. 

 Warto  zastanawiać się już na etapie wariantowania, dlaczego dany wariant realizujemy. 

 Powinniśmy rozumieć ideę mobilności i mówić o niej w możliwie zrozumiały sposób.  
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Główne konkluzje z przebiegu całej Konferencji: 

• Systematyczna ocena efektów wdrażanych pro-
gramów  to  niezbędny warunek dla rzetelnego 
wyznaczenia kolejnych celów i odpowiedniego 
doboru instrumentów wsparcia. 

• Brak jednolitych danych wyjściowych dla ewa-
luacji wpływu, w tym na obliczenie wartości 
wskaźników oddziaływania (stanu przed i po re-
alizacji projektów).  

• Pytajmy nie tylko, co wyszło z przeprowadzo-
nych badań, ale też dlaczego nie udało się dojść 
do pewnych wniosków.  

• Niewystarczające narzędzia pomiaru efektu 
netto na cele POIiŚ-obszar transportu miejskiego 
i aglomeracyjnego. 

• Wskazane stworzenie jednolitych standardów 
monitorowania i ewaluacji miejskiej oraz aglome-
racyjnej polityki transportowej. 

• Nie róbmy badań ”do szuflady”. Dzielmy się wy-
nikami z opinią publiczną.  

• W badaniach wykorzystujmy metody klasyczne 
łącząc je z nowymi technologiami typu Big Data. 

Wydarzenie stanowiło dobrą okazję do wymiany 
doświadczeń, zaprezentowania dobrych praktyk 
oraz zintensyfikowania współpracy pomiędzy 
przedstawicielami wszystkich środowisk zaanga-
żowanych w prowadzenie badań ewaluacyjnych. 

CUPT kontynuował będzie działania, których ce-
lem jest udoskonalanie standardów ewaluacji w 
obszarze transportu. Zachęcamy do śledzenia 
strony www.cupt.gov.pl (zakładka Badania i ewa-
luacje), gdzie będziemy umieszczać kolejne infor-
macje m.in. publikację pokonferencyjną, której wy-
danie planowane jest na przełom stycznia i lutego 
2019 r.  

 

Autorzy: 

 Edyta Boratyńska-Karpiej 

 Joanna Obarymska-Dzierzgwa 

 Ekspert-Doradca Dyrektora CUPT, Departament Analiz Trans-
portowych (CUPT) 
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NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji 
wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozu-
mie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru 
o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub 
trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źró-
dło zasilania.  

Typ projektów podlegających dofinansowaniu – taborowe obej-
mujące: 

1. zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną in-
frastrukturą ładowania, 

2. zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elek-
trochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu dla Działania 6.1 wynosi:  300 mln zł.  

Wnioski o dofinansowanie można składać od 14.12.2018  r. do 31.01.2019 r. 

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie wsparcia 
znajduje się w Regulaminie Konkursu.  

 

Nabór wniosków w trybie konkursowym dla Działania 6.1 – Rozwój publicznego  
transportu zbiorowego w miastach  Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/images/pois/konkurs_6.1/Regulamin_konkursu.doc
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbi


 14 

 

FAKTY CUPT 
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www.cupt.gov.pl 

 

r e dakc ja  b iu le t y nu :  Ce nt r u m Un i j nyc h  Pr o je k t ó w  Tr an s po r t o w yc h  

p l ac  Eu r o pe j sk i  2 . ,  00 - 8 44  War s za wa  

w w w. c u pt . g o v . p l  

Szanowni Państwo,  
chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące funkcjonalności  przekazywanych informacji. Prosimy o zgłaszanie 

sugestii, propozycji tematów, które – Państwa zdaniem – warto poruszyć na łamach biuletynu.  

Zachęcamy do kontaktu z nami: biuletyn@cupt.gov.pl 

23-24 maja 2019 r. 
„INTERMODAL-CARGO-INNOWACJE” – konferencja CUPT, miejsce: Trójmiasto. 

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ I INFORMACJE  

https://www.linkedin.com/company/cupt
https://www.cupt.gov.pl/
https://twitter.com/CUPT_gov_pl
http://www.cupt.gov.pl
mailto:mail%20to:%20biuletyn@cupt.gov.pl
mailto:biuletyn@cupt.gov.pl
https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA

