
   

 

GRUDZIEŃ 2018/STYCZEŃ 2019 
2019 

nr 12/2018 
BIULETYN INFORMACYJNY 

STYCZEŃ/LUTY 2019  

BIULETYN INFORMACYJNY 
nr 1/2019 

TEMAT MIESIĄCA: 

         2018 – rokiem najwyższego wydatkowania środków UE  

na rzecz Beneficjentów sektora transportu 



 2 

 

AKTUALNOŚCI 

Ogólnopolska zbiórka krwi – 200 lat Administracji Drogowej 

W tym roku obchodzimy jubileusz 200 lat istnienia Centralnej Ad-
ministracji Drogowej. Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad postanowili uczcić rocznicę organizując akcję 
ogólnopolskiej zbiórki krwi. Do udziału w niej zachęcamy również 
przedstawicieli administracji publicznej, innych administracji drogo-
wych z zarządów dróg wojewódzkich i powiatowych a także pra-
cowników branży drogowej.  

Czytaj więcej... 

Kolejny odcinek obwodnicy Olsztyna dostępny dla kierowców 

1 lutego 2019 r. udostępniony do ruchu został 9-kilometrowy odci-
nek obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód 
i Olsztyn Jaroty. Stanowi on część południowej obwodnicy Olsztyna 
realizowanej w ramach drogi ekspresowej S51. Inwestycja powstaje 
przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.  

Czytaj więcej... 

Centralny system teleinformatyczny SL2014 – szkolenie dla Benefi-
cjentów 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie z SL2014 organizo-
wane przez CUPT. Szkolenie odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 
roku, w siedzibie CUPT (plac Europejski 2, 00–844 Warszawa) 
o godzinie 9:00 w sali 802 (VIII kondygnacja).  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1376-ogolnopolska-zbiorka-krwi-200-lat-administracji-drogowej
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1375-kolejny-odcinek-obwodnicy-olsztyna-dostepny-dla-kierowcow
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1374-centralny-system-teleinformatyczny-sl2014-szkolenie-dla-beneficjentow-2
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Nadużycia finansowe w zamówieniach publicznych. Wybrane sy-
gnały ostrzegawcze i najlepsze praktyki 

Dokument pn. „Nadużycia finansowe w zamówieniach publicznych 
Wybrane sygnały ostrzegawcze i najlepsze praktyki” przedstawia 
dobre praktyki i praktyczną dokumentację do wykorzystania w celu 
zwalczania nadużyć finansowych w zamówieniach publicznych.  

Czytaj więcej... 

Środki unijne na infrastrukturę intermodalną 

21 stycznia 2019 roku Centrum Unijnych Projektów Transporto-
wych podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji pn. Zakup ta-
boru kolejowego służącego do przewozów intermodalnych 
w CIECH Cargo Sp. z o.o  

Czytaj więcej... 

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym 
w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

Poradnik został przygotowany w oparciu o doświadczenia 
z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tak aby 
pomóc jednostkom zaangażowanym w wydatkowanie środków pu-
blicznych w rozpoznawaniu nadużyć finansowych.  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1372-naduzycia-finansowe-w-zamowieniach-publicznych-wybrane-sygnaly-ostrzegawcze-i-najlepsze-praktyki
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1373-srodki-unijne-na-infrastrukture-intermodalna
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1371-poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020
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Zaktualizowane wytyczne Komisji Europejskiej z 2018 r. dotyczące 
stosowania art. 6 Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.  

W listopadzie 2018 r. Komisja Europejska opublikowała zaktualizo-
wane wytyczne do interpretacji art. 6 dyrektywy siedliskowej, które 
odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu obszarami tworzącymi sieć 
Natura 2000 oraz w ocenie wpływu planów i przedsięwzięć na te 
obszary  

Czytaj więcej... 

SAVE THE DATE | konferencja CUPT | INTERMODAL-CARGO-
INNOWACJE | 22–23.05.2019 r. 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych 
praktyk i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawiciela-
mi środowisk zaangażowanych w rozwój transportu towarowego 
w Polsce i Europie. 

Czytaj więcej... 

Dofinansowanie z POIiŚ na kolejną inwestycję intermodalną 

14 stycznia 2019 roku Centrum Unijnych Projektów Transporto-
wych podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji pn. Rozwój 
transportu intermodalnego poprzez zakup naczep do przeładunku 
pionowego, której beneficjentem jest Erontrans Sp. z o.o.  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1361-zaktualizowane-wytyczne-komisji-europejskiej-z-2018-r-dotyczace-stosowania-art-6-dyrektywy-rady-92-43-ewg-w-sprawie-ochrony-siedlisk-przyrodniczych-oraz-dzikiej-fauny-i-flory-tzw-dyrektywy-siedliskowej
https://www.cupthttps:/www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1366-save-the-date-konferencja-cupt-intermodal-cargo-innowacje-22-23-05-2019-r
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1368-dofinansowanie-z-poiis-na-zakup-naczep-do-transportu-pionowego
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Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

Uruchomiony został nowy instrument wsparcia miast w planowaniu 
mobilności miejskiej. Pilotaż skierowany jest do wszystkich zainte-
resowanych miast. Celem pilotażu jest transfer wiedzy i dobrych 
praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast 
i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility 
Plan – SUMP). 

Czytaj więcej... 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Instrumentu 
„Łącząc Europę” (CEF) 

Ruszył nabór wniosków o unijne dofinansowanie inwestycji trans-
portowych, w ramach  konkursu Instrumentu Finansowego „Łącząc 
Europę” (CEF). Do 24 kwietnia 2019 r. wnioski trzeba złożyć do Ko-
misji Europejskiej. Przed tym terminem musi je zaakceptować Mini-
sterstwo Inwestycji i Rozwoju.  

 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1358-plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1359-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-z-instrumentu-laczac-europe-cef
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TEMAT MIESIĄCA: 

Czy-

2018 – rokiem najwyższego wydatkowania środków UE na 
rzecz Beneficjentów sektora transportu 

POIiŚ  2014-2020 

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020 w sektorze transportu 
w ubiegłym roku zatwierdzono do dofinansowa-
nia prawie 35% spośród wszystkich, pozytywnie 
ocenionych przez CUPT wniosków.  
 
Był to rekordowy rok pod względem liczby 
zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie, jak 
i zatwierdzonych płatności. W roku 2018 zawar-
to 82 umowy, co stanowi 34% wszystkich podpi-
sanych umów. Od początku perspektywy wyko-
rzystano już 78% przyznanych środków UE. Naj-
większe dofinansowanie UE – 1,04 mld PLN - 
otrzymał projekt PKP PLK S.A. „Prace na linii ko-
lejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tar-

nowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Byd-
goszcz - Maksymilianowo”. 
 

 
Zatwierdzone płatności na koniec 2018 r. 

osiągnęły poziom 34% wykorzystania 
przyznanych środków UE, tj. ok. 40% do-

tychczas zatwierdzonych płatności.  
 
 

Do oceny Komisji Europejskiej w sektorze trans-
portu POIiŚ od początku perspektywy UE 2014-
2020 przekazano 66 dużych projektów (7 
w 2018 r.). 60 z nich otrzymało decyzję o przy-
znaniu unijnego dofinansowania.  
 

Podsumowanie realizacji programów CUPT za 2018 r. 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1190-unijne-inwestycje-w-kolej-zmieniaja-polske-wschodnia
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MAJ 2018   

POPW  2014-2020 

Z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014 – 2020 w ramach III Osi priorytetowej 
(Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa)  
w 2018 r.  przyznano wsparcie w wysokości 262 
mln PLN dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej 
nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk”.  Umowa  
o dofinansowanie została podpisana z PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. - zarządcą infrastruktury 
kolejowej, a zarazem jedynym Beneficjentem tej 
Osi Programu. Tym samym, do dnia 31.12.2018 
r. zawartych zostało łącznie 9 umów o dofinan-
sowanie, co skutkuje wykorzystaniem dostęp-
nych środków na poziomie 96 %.  

Do oceny Komisji Europejskiej, do końca 2018 r. 
przekazano wszystkie duże projekty wykazane  

w III Osi priorytetowej Programu. Projekt pn. 
„Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarży-
sko Kamienna – Sandomierz” został zatwierdzo-
ny we wrześniu, natomiast projekt pn. „Prace na 
linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – 
Olsztyn”, przekazany w listopadzie, oczekuje 
jeszcze na decyzję. 

 

Płatności ze środków UE zatwierdzone dla 
projektów kolejowych od początku realiza-

cji Programu to kwota ok. 484 mln PLN,  
z czego w samym 2018 r. - 442 mln PLN. 
Stanowi to wykonanie planu założonego 

na ubiegły rok na poziomie 118 %. 
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CEF 

Dzięki środkom z Instrumentu "Łącząc Euro-
pę" (CEF)  Polscy beneficjenci otrzymali wspar-
cie dla 49 projektów w dotychczasowych kon-
kursach (konkursy w latach 2014, 2015, 2016, 
2017 Blending I, 2017 Blending II, 2017 Sesar).  
Łączna wartość dofinansowania UE to 4,2 mld 
EUR (wartość szacunkowa w PLN - 18,2 mld).  

 

Z  koperty narodowej w konkursach, które 
odbyły się w latach 2014 - 2016 wyłoniono 
29 projektów o łącznej wartości dofinanso-

wania UE na poziomie 4,1 mld EUR 
(wartość szacunkowa w PLN - 17,8 mld).  

 

W 2018 r. podpisano 6 Grant Agreement 
(umowy wsparcia podpisywane przez benefi-
cjentów na poziomie Unii Europejskiej) dla pro-
jektów wyłonionych w konkursach 2017 Blen-
ding I , 2017 Blending II oraz 2017 Sesar. 
Wszystkie projekty otrzymały wsparcie z tzw. 
puli ogólnej. Głównym beneficjentem Instrumen-
tu CEF jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -  
zarządca infrastruktury kolejowej, realizujący ze 
wsparciem ze środków unijnych 22 projekty 
o wartości 3,5 mld EUR (wartość szacunkowa 
w PLN -  15,1 mld)
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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

