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Wstęp

Już od dwunastu lat Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
(CUPT) wspiera beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji 
inwestycji. Jako instytucja pośrednicząca, CUPT odpowiada za na-
bór i  ocenę projektów oraz za proces udzielania i  rozliczania dota-
cji w sektorze transportu w programach operacyjnych Infrastruktura 
i Środowisko (POIiŚ), Polska Wschodnia (POPW). W ramach instru-
mentu „Łącząc Europę” (CEF) CUPT pełni funkcję instytucji wdraża-
jącej. Centrum jest instytucją doradczo-ekspercką, której działalność 
koncentruje się przede wszystkim na efektywnym wykorzystywaniu 
środków unijnych na projekty transportowe. 

CUPT kompleksowo wspomaga beneficjenta od momentu zło-
żenia tzw. deklaracji lub podpisania preumów (w przypadku pro-
jektów kluczowych), poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie 
i podpisanie umowy o dofinansowanie, aż po całkowite rozliczenie 
projektu oraz nadzór nad projektem w okresie trwałości. Jednocze-
śnie zapewnia, by w procesie realizacji projektu zostały spełnione 
wszystkie wymogi unijne i  krajowe. Bieżący monitoring jest bez-
pośrednio powiązany z  rozliczeniem poszczególnych etapów in-
westycji, regularną sprawozdawczością i  okresowymi kontrolami 
realizacji projektu.

W  ramach POIiŚ 2007–2013 CUPT zaangażowane było w  385 
przedsięwzięć inwestycyjnych i  przygotowawczych. Całkowita 
kwota środków z  budżetu Unii Europejskiej, które zostały przy- 
znane i rozliczone przez CUPT, wyniosła blisko 86 mld zł. Aktualny 
budżet Unii Europejskiej dla projektów transportowych koordy-
nowanych przez CUPT wynosi łącznie około 103 mld zł*, w  tym 
około 83,32 mld zł w  ramach POIiŚ 2014–2020, 17,75 mld zł  
w ramach instrumentu CEF oraz blisko 1,7 mld zł w ramach POPW.

W  niniejszej publikacji przedstawimy Państwu wybrane projekty 
infrastrukturalne, współfinansowane ze środków UE, koordynowa- 
ne przez CUPT. Chcemy unaocznić skalę realizowanych przedsię- 
wzięć oraz płynących z nich korzyści dla polskiej gospodarki i spo- 
łeczności lokalnych. 

Joanna Lech 
p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

* Wyliczone według średniego kursu euro NBP z lipca 2019 r.

Fot. CUPT
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CUPT w systemie dystrybucji środków unijnych na inwestycje transportowe 

Polityka Spójności UE w Polsce

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI)
 3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – jego celem 

jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii 
i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji 
produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym 
i średnim przedsiębiorcom. 

 3 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. 

 3 Fundusz Spójności (FS) – jest przeznaczony dla państw 
członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca wynosi mniej niż 90 proc. średniej w UE. Jego ce-
lem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych 
oraz promowanie zrównoważonego rozwoju, głównie po-
przez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej 
i ochrony środowiska. 

 3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) – zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury 
rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. 

 3 Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – wspiera 
restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Poza wymienionymi funduszami część wydatków z budżetu UE 
jest przeznaczona na cele specjalne. Realizowane są one poprzez 
dodatkowe fundusze inwestycyjne, w tym Fundusz Solidarności 
Unii Europejskiej oraz Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, 
który stanowi wsparcie dla krajów kandydujących i potencjalnych 
kandydatów do UE.

CUPT w systemie dystrybucji środków unijnych na inwestycje transportowe 
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Poza wymienionymi funduszami część wydatków z budżetu UE 
jest przeznaczona na cele specjalne. Realizowane są one poprzez 
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który stanowi wsparcie dla krajów kandydujących i potencjalnych 
kandydatów do UE.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI)
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 Fot. MIiR

Jerzy Kwieciński, 
minister inwestycji i rozwoju: 

„Polityka spójności jest nie tylko 
największą polityką inwesty-
cyjną UE, lecz także polityką, 
która jest najbliżej ludzi, najbli-
żej mieszkańców UE i przynosi 
bardzo konkretne rezultaty”. 

Źródło: Artykuł o polityce spójności

Polska jest największym beneficjentem 
pomocy unijnej. W latach 2014–2020 
Unia Europejska przeznaczyła dla na-
szego kraju 82,5 mld euro. Podział 
środków i kierunki ich wykorzystania 
były przedmiotem dyskusji oraz uzgod-
nień władz centralnych i samorządo-
wych z różnymi partnerami. 

Źródło: MIiR

Podział środków Unii Europejskiej 
2014–2020

 (w euro, kwoty bieżące)

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

Polityka Spójności UE w Polsce

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/ue/konferencja-polityka-spojnosci-powinna-byc-kontynuowana-po-2020-r/xf06n3
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E f e k t y  w y k o r z y s t a n i a  f u n d u s z y  u n i j n y c h  w  t r a n s p o r c i e

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

Źródło: CUPT

E f e k t y  w y k o r z y s t a n i a  f u n d u s z y  u n i j n y c h  w  t r a n s p o r c i e

Polityka Spójności UE w Polsce
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W s p a r c i e  d l a  t r a n s p o r t u

Fot. MI

Andrzej Adamczyk,  
minister infrastruktury: 

„Jestem przekonany, że dzięki 
determinacji rządu i sprawne-
mu wykorzystywaniu środków 
unijnych dokończymy ruszt 
komunikacyjny Polski. Konse-
kwentnie zabiegamy o to, by 
kluczowe odcinki, m.in. szlak 
Via Carpatia, włączyć do sieci 
bazowej TEN-T”. 

Źródło: Wypowiedz ministra Adamczyka dla 

Polskiego Radia

Transport w programach

Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko (POIiŚ) 
4 www.pois.gov.pl 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 
(POPW) 
4 www.polskawschodnia.gov.pl 

Instrument „Łącząc Europę” – CEF
4 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef

Regionalne Programy Operacyjne  
2014–2020: 

 3 www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 3 Do pobrania dokument PDF: Polityka spój-

ności 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 róż-
nych funduszy:

 3 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

 3 Serwis Europejskiej Współpracy Terytorial-
nej

Horyzont 2020 – badania naukowe i innowacje 
na lata 2014–2020. Jednym z priorytetów 
jest „inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport”: 

 3 www.kpk.gov.pl
 3 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):

 3 Plan inwestycyjny dla Europy: plan Junckera
 3 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

W s p a r c i e  d l a  t r a n s p o r t u

Wsparcie dla transportu

https://www.polskieradio.pl/42/4265/Artykul/1665631,Minister-Adamczyk-Polska-zabiega-o-nowe-korytarze-transportowe
https://www.polskieradio.pl/42/4265/Artykul/1665631,Minister-Adamczyk-Polska-zabiega-o-nowe-korytarze-transportowe
http://www.polskawschodnia.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_pl.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_pl.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/
http://www.ewt.gov.pl
http://www.ewt.gov.pl
http://www.kpk.gov.pl
https://www.gov.pl/web/sport-turystyka/program-horyzont-2020
https://www.gov.pl/web/sport-turystyka/program-horyzont-2020
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_pl
http://www.miir.gov.pl
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Programy realizowane przez CUPT

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Program Operacyjny Infrastruktura i  Środo-
wisko 2014–2020 jest największym w Unii Eu-
ropejskiej programem finansowanym z  Fundu-
szy Europejskich. Kontynuuje on założenia POIiŚ 
2007–2013. 

Cel: Program wpisuje się też w założenia stra-
tegii 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  – 
19,8 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  dziedzic-
two kulturowe.

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i  Środowisko finansowane są projekty in-
frastrukturalne o  znaczeniu krajowym lub mię-
dzynarodowym. Ze wsparcia można korzystać 
na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub 
uczestnik projektów lub jako użytkownik infra-
struktury, która powstała dzięki dofinansowaniu 
z Funduszy Europejskich.

Do 31 lipca 2019 r. w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko CUPT 
podpisało z beneficjentami 257 umów o do-
finansowanie, na łączną kwotę dofinansowa-
nia unijnego o wysokości 67,4 mld zł. Stanowi  
to prawie 81% wykorzystanych środków Pro-
gramu.

Zatwierdzone płatności UE wyniosły łącznie 
ponad 32 mld zł.

 Fot. MIiR

Grzegorz Puda,  
sekretarza stanu,  
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: 
„Największe inwestycje transporto-
we w  Polsce zostały zrealizowane 
przy wsparciu Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i  Środowisko. 
Pokazują to liczby. Dla przykładu, 
w 2004 roku mieliśmy w Polsce 725 
kilometrów dróg ekspresowych i au-
tostrad, na koniec 2018 – 3730 km. 
Ale transport to nie tylko drogi, dziś 
możemy pochwalić się także zmo-
dernizowanymi dworcami i  liniami 
kolejowymi, nowoczesnymi pocią-
gami czy przyjaznymi środowisku 
autobusami i  tramwajami. Trudno 
w  Polsce znaleźć region, w  któ-
rym nie była realizowana inwesty-
cja z  tego programu operacyjnego. 
Trudno się temu dziwić, w  końcu 
Program Infrastruktura i Środowisko 
to największy program w Europie.” 

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

POIiŚ

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj
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S t r u k t u r a  P O I i Ś  2 0 1 4 – 2 0 2 0  w  s e k t o r z e  t r a n s p o r t u

*  Wartość wg stanu na 26 lipca 2019 r.,  
przeliczona wg kursu obowiązującego w lipcu 2019 r.

S t r u k t u r a  P O I i Ś  2 0 1 4 – 2 0 2 0  w  s e k t o r z e  t r a n s p o r t u

Programy realizowane przez CUPTPOIiŚ
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Szybki  i  bezpieczny ruch kole jowy na l in i i  kole jowej  C-E 65
NAZWA PROJEKTU
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory –Tarnowskie 
Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo
 
BENEFICJENT
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
5 187 882 976 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
3 041 315 767 zł

Fot. CUPT

Inwestycja jest realizowana na linii C-E 65. Linia kolejowa 
nr 131 należy do sieci bazowej TEN-T oraz stanowi część 
VI Europejskiego korytarza transportowego C-E 65, łączące-
go państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad morzem 
Adriatyckim i na Bałkanach.

Prace projektowe, zaplanowane do połowy 2023 r., obej-
mują wymianę nawierzchni torowej i wzmocnienie podtorza 
oraz modernizację i budowę obiektów inżynieryjnych.  Zmo-
dernizowane zostaną istniejące przejazdy w poziomie szyn. 
Założono także zabudowę nowych urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym (budowa 4 LCS). Zlikwidowane zosta-
ną ograniczenia prędkości, dzięki czemu pociągi towarowe 
będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h, a pociągi pasa-
żerskie do 140 km/h. Poprawiona zostanie przepustowość 
linii kolejowej, stworzony zostanie funkcjonalny korytarz to-
warowy – trzon przewozów towarowych w kraju.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ru-
chu kolejowego, podróżnych, przewożonych towarów 
oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Stacje 
i przystanki osobowe zostaną przystosowane do potrzeb 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Inwestycja jest realizowana na linii C-E 65. Linia kolejowa 
nr 131 należy do sieci bazowej TEN-T oraz stanowi część 
VI Europejskiego korytarza transportowego C-E 65, łączące-
go państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad morzem 
Adriatyckim i na Bałkanach.

Prace projektowe, zaplanowane do połowy 2023 r., obej-
mują wymianę nawierzchni torowej i wzmocnienie podtorza 
oraz modernizację i budowę obiektów inżynieryjnych.  Zmo-
dernizowane zostaną istniejące przejazdy w poziomie szyn. 
Założono także zabudowę nowych urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym (budowa 4 LCS). Zlikwidowane zosta-
ną ograniczenia prędkości, dzięki czemu pociągi towarowe 
będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h, a pociągi pasa-
żerskie do 140 km/h. Poprawiona zostanie przepustowość 
linii kolejowej, stworzony zostanie funkcjonalny korytarz to-
warowy – trzon przewozów towarowych w kraju.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ru-
chu kolejowego, podróżnych, przewożonych towarów 
oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Stacje 
i przystanki osobowe zostaną przystosowane do potrzeb 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
realizowanej dzięki POIiŚ 2014-2020 

kolej

Szybki  i  bezpieczny ruch kole jowy na l in i i  kole jowej  C-E 65

Programy realizowane przez CUPT



12

 

Na autostradzie A1 powstał największy węzeł komunikacyjny w Polsce 

Dzięki budowie odcinka autostrady A1 Pyrzowice – 
Maciejów – Sośnica mieszkańcy zachodnich i północnych 
części Górnego Śląska mogą szybko i  wygodnie 
podróżować w kierunku Polski centralnej. Inwestycja ma 
też ponadregionalne znaczenie gospodarcze, autostrada 
wykorzystywana jest bowiem w  ruchu międzynarodowym 
w czterech kierunkach.  

Wybudowany odcinek autostrady A1 o  łącznej długości 
44,38 km ma mineralno-asfaltową nawierzchnię i trzy pasy 
ruchu. W  ramach inwestycji powstały węzły drogowe, 
w tym największy węzeł autostradowy w Polsce i  jeden 
z  największych w  Europie – w  Gliwicach Sośnicy. Węzeł 
ma trzy poziomy i  sześć wlotów. Łączy autostradę A1 
z  autostradą A4, drogą krajową nr 44 i  Drogową Trasą 
Średnicową. 

 

Źródło: www.gddkia.gov.pl, conadrogach.pl

NAZWA PROJEKTU
Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice – Maciejów – Sośnica

 
BENEFICJENT
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad

WARTOŚĆ PROJEKTU
5 859 779 905 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
4 652 614 238 zł 

Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dzięki budowie odcinka autostrady A1 Pyrzowice – 
Maciejów – Sośnica mieszkańcy zachodnich i północnych 
części Górnego Śląska mogą szybko i  wygodnie 
podróżować w kierunku Polski centralnej. Inwestycja ma 
też ponadregionalne znaczenie gospodarcze, autostrada 
wykorzystywana jest bowiem w  ruchu międzynarodowym 
w czterech kierunkach.  

Wybudowany odcinek autostrady A1 o  łącznej długości 
44,38 km ma mineralno-asfaltową nawierzchnię i trzy pasy 
ruchu. W  ramach inwestycji powstały węzły drogowe, 
w tym największy węzeł autostradowy w Polsce i  jeden 
z  największych w  Europie – w  Gliwicach Sośnicy. Węzeł 
ma trzy poziomy i  sześć wlotów. Łączy autostradę A1 
z  autostradą A4, drogą krajową nr 44 i  Drogową Trasą 
Średnicową. 

 

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
zrealizowanej dzięki POIiŚ 2007–2013 

drogi

Na autostradzie A1 powstał największy węzeł komunikacyjny w Polsce 

Programy realizowane przez CUPT

http://www.gddkia.gov.pl
http://conadrogach.pl
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S p r a w n e  p o ł ą c z e n i e  d r o g o w e  w e s p r z e  r o z w ó j  m i a s t
NAZWA PROJEKTU
Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. węzeł 
Lubelska – Garwolin
 
BENEFICJENT
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 245 288 089 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
618 460 584 zł

Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Droga ekspresowa S17 na odcinku węzeł Lubelska – 
Garwolin stanowi element transeuropejskich sieci trans-
portowych i  jest zlokalizowana w  sieci bazowej TEN-T. 
Odcinek jest fragmentem międzynarodowej drogi E72, 
o przebiegu Warszawa – Lublin – Hrebenne – Lwów. 

Dzięki inwestycji powstaną: odcinek drogi o  długości blisko 
37 km, 6 węzłów drogowych, mosty, wiadukty, kładki dla pie-
szych, przepusty. Wybudowane lub przebudowane zostaną 
m.in. odcinki dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych). Trasa pomiędzy węzłami Skrudki 
i  Kurów Zachód oraz trasa od końca obwodnicy Garwolina 
do Ryk to pierwsze odcinki S17 oddane do użytku kierow-
com w 2019 r. Dzięki temu kierowcy będą mieli do dyspozycji  
140 km drogi ekspresowej od Garwolina do Piask koło Lublina.

Inwestycja ma zapewnić wysoki komfort dalekobieżnego 
ruchu drogowego o dużych prędkościach, poprawić dostęp-
ność komunikacyjną Polski i  połączeń międzyregionalnych 
w ramach sieci TEN-T. Dzięki skomunikowaniu planowanej 
trasy z istniejącą siecią drogową poprawi się jakość powią-
zań komunikacyjnych, usprawniony zostanie przepływ osób, 
towarów, kapitału, usług. Ma to wpływ na wzrost konkuren-
cyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospo-
darczej, społecznej i  terytorialnej. Budowa ma potrwać do 
czerwca 2020 r.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
realizowanej dzięki POIiŚ 2014–2020 

Droga ekspresowa S17 na odcinku węzeł Lubelska – 
Garwolin stanowi element transeuropejskich sieci trans-
portowych i  jest zlokalizowana w  sieci bazowej TEN-T. 
Odcinek jest fragmentem międzynarodowej drogi E72, 
o przebiegu Warszawa – Lublin – Hrebenne – Lwów. 

Dzięki inwestycji powstaną: odcinek drogi o  długości blisko 
37 km, 6 węzłów drogowych, mosty, wiadukty, kładki dla pie-
szych, przepusty. Wybudowane lub przebudowane zostaną 
m.in. odcinki dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych). Trasa pomiędzy węzłami Skrudki 
i  Kurów Zachód oraz trasa od końca obwodnicy Garwolina 
do Ryk to pierwsze odcinki S17 oddane do użytku kierow-
com w 2019 r. Dzięki temu kierowcy będą mieli do dyspozycji  
140 km drogi ekspresowej od Garwolina do Piask koło Lublina.

Inwestycja ma zapewnić wysoki komfort dalekobieżnego 
ruchu drogowego o dużych prędkościach, poprawić dostęp-
ność komunikacyjną Polski i  połączeń międzyregionalnych 
w ramach sieci TEN-T. Dzięki skomunikowaniu planowanej 
trasy z istniejącą siecią drogową poprawi się jakość powią-
zań komunikacyjnych, usprawniony zostanie przepływ osób, 
towarów, kapitału, usług. Ma to wpływ na wzrost konkuren-
cyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospo-
darczej, społecznej i  terytorialnej. Budowa ma potrwać do 
czerwca 2020 r.

drogi

S p r a w n e  p o ł ą c z e n i e  d r o g o w e  w e s p r z e  r o z w ó j  m i a s t

Programy realizowane przez CUPT
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Odległe dzielnice Warszawy bardziej dostępne dzięki II linii metra
NAZWA PROJEKTU
II linia metra w Warszawie – prace przygotowawcze, projekt i budowa 
odcinka centralnego wraz z zakupem taboru
 
BENEFICJENT
Miasto Stołeczne Warszawa

WARTOŚĆ PROJEKTU
5 976 094 461 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
3 601 284 336 zł

Fot. Rafał Motyl, Urząd M. St. Warszawy 

Zmiany przestrzenne i  demograficzne wymuszają rozwój 
transportu w  Warszawie. Mieszkańcy chcą szybko i  bez 
utrudnień podróżować do odległych dzielnic. Ci w starszym 
wieku, a także niepełnosprawni czy rodziny z małymi dziećmi 
liczą, że transport będzie dostosowany do ich potrzeb. Te 
oczekiwania spełnia budowa II linii metra. 

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano od-
cinek centralny II linii metra od stacji Rondo Daszyńskie-
go do stacji Dworzec Wileński. Oprócz torów o długości 
blisko 6,7 km powstało siedem stacji i łącznik tunelowy. 
Przebudowano Stację Techniczno-Postojową Kabaty. Do-
datkowo zakupiono 35 nowych, sześciowagonowych pocią-
gów Inspiro, które obsługują nie tylko II, ale też I linię metra. 

Projekt objął także prace przygotowawcze dla całej II linii, tj. 
projekty i analizy, dokumentację fotograficzną, hydrologiczną 
i  geologiczno-inżynierską, ustalenie stref wpływu budowy 
metra na pobliskie budynki, prognozę oddziaływań inwestycji 
na budynki i ludzi, inwentaryzację zieleni oraz uregulowanie 
stanu prawnego nieruchomości.

komunikacja miejska

Zmiany przestrzenne i  demograficzne wymuszają rozwój 
transportu w  Warszawie. Mieszkańcy chcą szybko i  bez 
utrudnień podróżować do odległych dzielnic. Ci w starszym 
wieku, a także niepełnosprawni czy rodziny z małymi dziećmi 
liczą, że transport będzie dostosowany do ich potrzeb. Te 
oczekiwania spełnia budowa II linii metra. 

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano od-
cinek centralny II linii metra od stacji Rondo Daszyńskie-
go do stacji Dworzec Wileński. Oprócz torów o długości 
blisko 6,7 km powstało siedem stacji i łącznik tunelowy. 
Przebudowano Stację Techniczno-Postojową Kabaty. Do-
datkowo zakupiono 35 nowych, sześciowagonowych pocią-
gów Inspiro, które obsługują nie tylko II, ale też I linię metra. 

Projekt objął także prace przygotowawcze dla całej II linii, tj. 
projekty i analizy, dokumentację fotograficzną, hydrologiczną 
i  geologiczno-inżynierską, ustalenie stref wpływu budowy 
metra na pobliskie budynki, prognozę oddziaływań inwestycji 
na budynki i ludzi, inwentaryzację zieleni oraz uregulowanie 
stanu prawnego nieruchomości.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
zrealizowanej dzięki POIiŚ 2007–2013 

Odległe dzielnice Warszawy bardziej dostępne dzięki II linii metra

Programy realizowane przez CUPT
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Autobusy i  trolejbusy przyjazne dla pasażerów i  środowiska
NAZWA PROJEKTU
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez 
zakup ekologicznego taboru
 
BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

WARTOŚĆ PROJEKTU
169 198 800 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
103 170 000 zł

Fot. Michał Podgórniak

Dla zapewnienia wysokich, europejskich standardów ta-
boru autobusowego i  trolejbusowego w  Gdyni zakupiono 
w 2019 r. 85 sztuk pojazdów komunikacji miejskiej, w tym:  
30 trolejbusów (16 przegubowych i  14 standardowych),  
55 autobusów (32 przegubowych i 23 standardowych) oraz 
21 baterii akumulatorowych dla doposażenia trolejbusów.

Nowoczesny tabor istotnie wpływa na sprawniejsze poru-
szanie się pojazdów oraz zmniejszenie częstotliwości awarii. 
W efekcie zdecydowanie zwiększy się poziom bezpieczeń-
stwa transportu i punktualność komunikacji miejskiej.

Znaczący wzrost komfortu podróży będzie dodatkową 
zachętą dla mieszkańców Gdyni i  gmin ościennych do 
wykorzystania transportu publicznego w  codziennych 
podróżach.

komunikacja miejska

Dla zapewnienia wysokich, europejskich standardów ta-
boru autobusowego i  trolejbusowego w  Gdyni zakupiono 
w 2019 r. 85 sztuk pojazdów komunikacji miejskiej, w tym:  
30 trolejbusów (16 przegubowych i  14 standardowych),  
55 autobusów (32 przegubowych i 23 standardowych) oraz 
21 baterii akumulatorowych dla doposażenia trolejbusów.

Nowoczesny tabor istotnie wpływa na sprawniejsze poru-
szanie się pojazdów oraz zmniejszenie częstotliwości awarii. 
W efekcie zdecydowanie zwiększy się poziom bezpieczeń-
stwa transportu i punktualność komunikacji miejskiej.

Znaczący wzrost komfortu podróży będzie dodatkową 
zachętą dla mieszkańców Gdyni i  gmin ościennych do 
wykorzystania transportu publicznego w  codziennych 
podróżach.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
realizowanej dzięki POIiŚ 2014–2020 

Autobusy i  trolejbusy przyjazne dla pasażerów i  środowiska

Programy realizowane przez CUPT
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Komfortowa podróż komunikacją tramwajową
NAZWA PROJEKTU
Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem 
polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności 
dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – Etap IA 
 
BENEFICJENT
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu

WARTOŚĆ PROJEKTU
250 578 675 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
159 000 000 zł

Fot. MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

Realizowany projekt zakłada, że do końca 2019 r. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu kupi 56 no-
woczesnych wieloczłonowych tramwajów oraz m.in. specja-
listyczny sprzęt do diagnostyki i napraw. 4 tramwaje będą 
przystosowane do szkolenia kandydatów na motorniczych. 
Dostarczono już 46 pojazdów (stan na sierpień 2019 r.).

Dzięki inwestycji zwiększa się komfort podróżowania ko-
munikacją tramwajową we Wrocławiu. Przestarzały tabor 
zastępują pojazdy z klimatyzowanym przedziałem pasażer-
skim, wyposażone w nowoczesny dynamiczny system infor-
macji pasażerskiej. Nowy tabor jest też bardziej dostępy dla 
osób o ograniczonej sprawności poruszania się. Tramwaje są 
mniej energochłonne, a tym samym bardziej ekologiczne.

komunikacja miejska

Realizowany projekt zakłada, że do końca 2019 r. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu kupi 56 no-
woczesnych wieloczłonowych tramwajów oraz m.in. specja-
listyczny sprzęt do diagnostyki i napraw. 4 tramwaje będą 
przystosowane do szkolenia kandydatów na motorniczych. 
Dostarczono już 46 pojazdów (stan na sierpień 2019 r.).

Dzięki inwestycji zwiększa się komfort podróżowania ko-
munikacją tramwajową we Wrocławiu. Przestarzały tabor 
zastępują pojazdy z klimatyzowanym przedziałem pasażer-
skim, wyposażone w nowoczesny dynamiczny system infor-
macji pasażerskiej. Nowy tabor jest też bardziej dostępy dla 
osób o ograniczonej sprawności poruszania się. Tramwaje są 
mniej energochłonne, a tym samym bardziej ekologiczne.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
realizowanej dzięki POIiŚ 2014–2020 

Komfortowa podróż komunikacją tramwajową

Programy realizowane przez CUPT
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W i ę k s z e  b e z p i e c z e ń s t w o  n a  l o t n i s k a c h
NAZWA PROJEKTU 
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem 
lotniczym – Etap II
 
BENEFICJENT
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

WARTOŚĆ PROJEKTU
231 562 135 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
158 475 368 zł

Fot. Krzysztof Krzemiński

Projekt jest elementem przedsięwzięć inwestycyjnych do-
tyczących polskiej przestrzeni powietrznej. Założono w nim 
m.in. budowę wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Kato-
wice – Pyrzowice oraz 22 ośrodki radiokomunikacyjne. Wie-
że kontroli lotów na lotniskach TEN-T zostaną wyposażone 
w 10 nowych zestawów nadawczo-odbiorczych działają-
cych poniżej FL195 (8,33 kHz). Do końca 2022 r. dostarczo-
ne i uruchomione zostaną także 2 precyzyjne systemy lądo-
wania, system radiolokacyjny oraz 5 nowych radarów.

Zaplanowano ponadto: budowę 4 wież radarowych, zesta-
wu pasywnych naziemnych stacji odbiornikowych sygnałów 
nadzoru ze   statku powietrznego na zapytania SSR i  SSR 
Mode S oraz komunikatów z transpondera Mode-S.

Zainstalowane zostaną również 3 zestawy urządzeń radiola-
tarni ogólnokierunkowej kolokowanej z radioodległościomie-
rzem. 

Urządzenia te zapewniają bezpieczeństwo ruchu lotni-
czego, usprawniają lot i nawigację w portach lotniczych. 

porty lotnicze

Projekt jest elementem przedsięwzięć inwestycyjnych do-
tyczących polskiej przestrzeni powietrznej. Założono w nim 
m.in. budowę wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Kato-
wice – Pyrzowice oraz 22 ośrodki radiokomunikacyjne. Wie-
że kontroli lotów na lotniskach TEN-T zostaną wyposażone 
w 10 nowych zestawów nadawczo-odbiorczych działają-
cych poniżej FL195 (8,33 kHz). Do końca 2022 r. dostarczo-
ne i uruchomione zostaną także 2 precyzyjne systemy lądo-
wania, system radiolokacyjny oraz 5 nowych radarów.

Zaplanowano ponadto: budowę 4 wież radarowych, zesta-
wu pasywnych naziemnych stacji odbiornikowych sygnałów 
nadzoru ze   statku powietrznego na zapytania SSR i  SSR 
Mode S oraz komunikatów z transpondera Mode-S.

Zainstalowane zostaną również 3 zestawy urządzeń radiola-
tarni ogólnokierunkowej kolokowanej z radioodległościomie-
rzem. 

Urządzenia te zapewniają bezpieczeństwo ruchu lotni-
czego, usprawniają lot i nawigację w portach lotniczych. 

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
realizowanej dzięki POIiŚ 2014–2020 

W i ę k s z e  b e z p i e c z e ń s t w o  n a  l o t n i s k a c h

Programy realizowane przez CUPT
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W z r o ś n i e  k o n k u r e n c y j n o ś ć  p o r t ó w  m o r s k i c h
NAZWA PROJEKTU 
Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

 
BENEFICJENT
Urząd Morski w Gdyni

WARTOŚĆ PROJEKTU
80 978 066 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
 68 793 875 zł

Fot. Urząd Morski w Gdyni

Modernizacja taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdy- 
ni obejmuje zakup: specjalistycznej jednostki hydrograficz- 
nej wraz z wyposażeniem (nowym systemem gromadzenia 
i obróbki danych hydrograficznych); jednostki dla obsługi 
Kapitanatu Portu Gdynia; jednostki do obsługi oznakowania 
nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego oraz dwóch 
szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych. Nowe statki 
zastąpią jednostki wyeksploatowane i przestarzałe.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności realizacji 
zadań Urzędu Morskiego w Gdyni, związanych z utrzy- 
maniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza 
(w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku 
prawnego i ochrony środowiska. Poprawi się jakość wypo- 
sażenia portów morskich wschodniego wybrzeża Polski. 
Tym samym wzrośnie ich konkurencyjność.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2020 r.

porty morskie

Modernizacja taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdy- 
ni obejmuje zakup: specjalistycznej jednostki hydrograficz- 
nej wraz z wyposażeniem (nowym systemem gromadzenia 
i obróbki danych hydrograficznych); jednostki dla obsługi 
Kapitanatu Portu Gdynia; jednostki do obsługi oznakowania 
nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego oraz dwóch 
szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych. Nowe statki 
zastąpią jednostki wyeksploatowane i przestarzałe.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności realizacji 
zadań Urzędu Morskiego w Gdyni, związanych z utrzy- 
maniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza 
(w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku 
prawnego i ochrony środowiska. Poprawi się jakość wypo- 
sażenia portów morskich wschodniego wybrzeża Polski. 
Tym samym wzrośnie ich konkurencyjność.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2020 r.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
realizowanej dzięki POIiŚ 2014–2020 

W z r o ś n i e  k o n k u r e n c y j n o ś ć  p o r t ó w  m o r s k i c h

Programy realizowane przez CUPT
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K o m p l e k s o w a  o b s ł u g a  ł a d u n k ó w  w  k o n t e n e r a c h 
NAZWA PROJEKTU 
Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami 
towarzyszącymi w mieście Kutno
 
BENEFICJENT
PCC Intermodal S.A.

WARTOŚĆ PROJEKTU
120 267 693 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
36 697 499 zł

Fot. PCC Intermodal S.A.

Budowa nowoczesnego terminala kontenerowego w Kutnie 
zwiększyła wykorzystanie – alternatywnego do transportu 
drogowego – sposobu przewozu towarów. Transport ko-
leją ma mniejsze, negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Dzięki powstaniu terminala i  towarzyszących mu obiek-
tów zapewniono kompleksową obsługę ładunków prze-
wożonych w kontenerach na dużych odległościach. 

W ramach inwestycji powstały m.in.: terminal przeładun-
kowy wraz z bocznicą kolejową oraz obiekty związane z jego 
obsługą. Przebudowano instalacje wraz z niezbędną infra-
strukturą. Zakupiono system radiołączności usprawniający 
prace w obiekcie oraz system IT do zarządzania operacjami 
terminalowymi, a także urządzenia do przeładunku kontene-
rów, w tym dwie nowoczesne suwnice kolejowe typu RMG.

transport intermodalny 

Budowa nowoczesnego terminala kontenerowego w Kutnie 
zwiększyła wykorzystanie – alternatywnego do transportu 
drogowego – sposobu przewozu towarów. Transport ko-
leją ma mniejsze, negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Dzięki powstaniu terminala i  towarzyszących mu obiek-
tów zapewniono kompleksową obsługę ładunków prze-
wożonych w kontenerach na dużych odległościach. 

W ramach inwestycji powstały m.in.: terminal przeładun-
kowy wraz z bocznicą kolejową oraz obiekty związane z jego 
obsługą. Przebudowano instalacje wraz z niezbędną infra-
strukturą. Zakupiono system radiołączności usprawniający 
prace w obiekcie oraz system IT do zarządzania operacjami 
terminalowymi, a także urządzenia do przeładunku kontene-
rów, w tym dwie nowoczesne suwnice kolejowe typu RMG.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
zrealizowanej dzięki POIiŚ 2007–2013 

K o m p l e k s o w a  o b s ł u g a  ł a d u n k ó w  w  k o n t e n e r a c h 

Programy realizowane przez CUPT
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P r o g r a m  O p e r a c y j n y  P o l s k a  W s c h o d n i a  2 0 1 4 – 2 0 2 0
P r i o r y t e t  I I I  P o n a d r e g i o n a l n a  I n f r a s t r u k t u r a  K o l e j o w a

Artur Soboń,  
wiceminister inwestycji  
i rozwoju: 

„Dzięki wsparciu z funduszy 
europejskich Polska Wschod-
nia staje się coraz bardziej 
spójna i dostępna transporto-
wo. Inwestycje służą miesz-
kańcom i lokalnemu bizne-
sowi. Płynące z nich korzyści 
doceniają też goście, turyści 
i coraz liczniejsi inwestorzy.”

Fot. MIiR

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW) jest instrumentem wsparcia dla pię-
ciu województw tworzących makroregion Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpac-
kiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cel: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Uzupełnienie i wzmoc-
nienie działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014–2020.

Projekty realizowane w ramach POPW uzupełniają i wzmacniają działania prowadzone w ramach re-
gionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020. Celem POPW jest wzrost konkurencyjności 
i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Środki UE w wysokości 2 mld EUR przeznaczone są 
na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości (Program wspiera powstawanie i rozwój start-upów, rozwój 
działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, tworzenie innowacyj-
nych 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 Ponadregio-
nalna Infrastruktura Kolejowa, działanie 3.1. 
Infrastruktura kolejowa: 330 mln euro.

Jednym z  celów POPW jest wzmocnienie 
i  uzupełnienie połączeń w  transporcie kolejo-
wym wschodniej Polski stosownie do zapisów 
ujętych w Strategii rozwoju społeczno-gospo-
darczego Polski Wschodniej do roku 2020. 
Inwestycje realizowane w  ramach III osi prio-
rytetowej (działanie 3.1) prowadzone są na 
tzw. Magistrali Wschodniej, która stanowi kon-
cepcję połączenia miast wojewódzkich Polski 
Wschodniej w zakresie transportu kolejowego.

Inwestycje zostały zaplanowane tak, aby były 
komplementarne z  przedsięwzięciami współ-
finansowanymi z POIiŚ, CEF i RPO 2014–2020.

Projekty działania 3.1. realizują PKP Polskie  
Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A.

Centrum Unijnych Projektów Transporto-
wych odgrywa rolę instytucji pośredniczącej 
– odpowiada za wdrożenie projektów reali-
zowanych w ramach osi priorytetowej III Po-
nadregionalna Infrastruktura Kolejowa.

P r o g r a m  O p e r a c y j n y  P o l s k a  W s c h o d n i a  2 0 1 4 – 2 0 2 0
P r i o r y t e t  I I I  P o n a d r e g i o n a l n a  I n f r a s t r u k t u r a  K o l e j o w a

Programy realizowane przez CUPT
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Wzrośn ie  konkurency jność  i  i nnowacy jność  makroreg ionu

NAZWA PROJEKTU
Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka
 

BENEFICJENT
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WARTOŚĆ PROJEKTU
96 458 876 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
66 523 990 zł

Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na linię kolejową nr 52 po prawie 25 latach – po raz pierw-
szy od 1994 r. – wróciły pociągi towarowe. 

Dzięki realizacji projektu na linię wróci także ruch pasażerski. 
Przywrócone zostaną przystanki w Lewkach, Morzu, Starym 
Berezowie, Orlance i Chytrej a stacja w Hajnówce zostanie 
przebudowana.

Maksymalna prędkość dla pociągów towarowych będzie 
wynosić 60 km/h, a dla pociągów pasażerskich 100 km/h.

Inwestycja , planowana do realizacji do końca 2020 r., ożywi 
regionalne i międzynarodowe połączenia kolejowe. Ponow-
ne uruchomienie przewozów pasażerskich pozwoli na po-
prawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców gmin 
znajdujących się w obrębie linii. Jednocześnie, wznowienie 
ruchu kolejowego w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej zmi-
nimalizuje negatywny wpływ transportu samochodowego 
na środowisko naturalne i sprawi, że tereny będą bardziej 
dostępne dla turystów.

Dzięki inwestycji zlikwidowane zostaną bariery architekto-
niczne infrastruktury kolejowej. Kolej stanie się tym samym 
bardziej przyjazna osobom z ograniczoną mobilnością.

kolej

Na linię kolejową nr 52 po prawie 25 latach – po raz pierw-
szy od 1994 r. – wróciły pociągi towarowe. 

Dzięki realizacji projektu na linię wróci także ruch pasażerski. 
Przywrócone zostaną przystanki w Lewkach, Morzu, Starym 
Berezowie, Orlance i Chytrej a stacja w Hajnówce zostanie 
przebudowana.

Maksymalna prędkość dla pociągów towarowych będzie 
wynosić 60 km/h, a dla pociągów pasażerskich 100 km/h.

Inwestycja , planowana do realizacji do końca 2020 r., ożywi 
regionalne i międzynarodowe połączenia kolejowe. Ponow-
ne uruchomienie przewozów pasażerskich pozwoli na po-
prawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców gmin 
znajdujących się w obrębie linii. Jednocześnie, wznowienie 
ruchu kolejowego w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej zmi-
nimalizuje negatywny wpływ transportu samochodowego 
na środowisko naturalne i sprawi, że tereny będą bardziej 
dostępne dla turystów.

Dzięki inwestycji zlikwidowane zostaną bariery architekto-
niczne infrastruktury kolejowej. Kolej stanie się tym samym 
bardziej przyjazna osobom z ograniczoną mobilnością.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej 
realizowanej dzięki POPW 2014–2020

Wzrośn ie  konkurency jność  i  i nnowacy jność  makroreg ionu

Programy realizowane przez CUPT
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I n s t r u m e n t  „Ł ą c z ą c  E u r o p ę” – C E F 
(ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T

Cel: Wsparcie rozwoju trzech obszarów – sieci transportowej, energe-
tycznej oraz telekomunikacyjnej. 
Budżet: Dostępna pula środków na inwestycje w sektorze transpor- 
tu w  perspektywie finansowej 2014-2020 dla beneficjentów z  kra-
jów 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 ra-
mach konkursów CEF (nabory 2014, 2015 i 2016). Polscy beneficjen-
ci otrzymali również wsparcie w  ramach następujących konkursów: 
2017 CEF Blending, 2017 CEF SESAR oraz 2018 CEF Transport. Do 
oceny Komisji Europejskiej zostały także przekazane aplikacje w nabo-
rze 2019 CEF Transport.

Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego 
wzrostu. Wzrost ten będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez 
tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. 
Taka inicjatywa przyniesie korzyść całej Unii Europejskiej. Dotyczy to za-
równo wzrostu konkurencyjności, jak i spójności gospodarczej, społecznej 
oraz  terytorialnej. Dodatkową wartością będzie stworzenie środowiska 
bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym i  publicznym poprzez 
połączenie ich środków finansowych oraz bezpośredniego wsparcia Unii 
Europejskiej. Wyniki będą mierzone liczbą inwestycji publicznych i pry-
watnych 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 po-
ziomem z 1990 roku,

• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w odniesieniu
do całkowitego zużycia energii o 20%,

• zwiększenie efektywności użycia energii o 20%.

Źródło: CUPT

I n s t r u m e n t  „Ł ą c z ą c  E u r o p ę” – C E F 
(ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T

Programy realizowane przez CUPTCEF
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B e z  k o l e j o w y c h  „w ą s k i c h  g a r d e ł”

NAZWA PROJEKTU 
Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – 
Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej
 
BENEFICJENT
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU
240 872 577 euro

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
194 914 089 euro 

Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Linia kolejowa E30 stanowi fragment korytarza transportowe-
go, łączącego Ukrainę z Polską i Europą Zachodnią. Prace mo-
dernizacyjne prowadzone m.in. w samym centrum Krakowa, 
obejmują przebudowę 4 krakowskich stacji – w tym Kraków 
Główny Osobowy- oraz 4 przystanków. Na trasie powstają  
także 2 nowe przystanki, mosty i wiadukty. Pomiędzy stacjami 
Kraków Główny i Kraków Płaszów budowane są dodatkowe 
tory przeznaczone dla kolei aglomeracyjnej. Zakończenie pro-
jektu planowane jest na koniec 2021 r.

Efektem prac będzie zwiększenie przepustowości linii i usu-
nięcie wąskich gardeł poprzez dobudowę drugiej pary torów 
dla pociągów aglomeracyjnych. Dla pasażerów oznacza to 
skrócenie czasu przejazdów oraz zwiększenie bezpieczeń-
stwa na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępu do nowo-
czesnej infrastruktury, zapewnienia systemu dynamicznej in-
formacji pasażerskiej oraz dostępności kolei dla osób o ogra-
niczonej możliwości poruszania się.

Nowe węzły przesiadkowe pozwolą na lepsze łączenie 
kolei i  transportu miejskiego oraz wygodne przemiesz-
czanie się wewnątrz aglomeracji.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej  
realizowanej dzięki CEF

Linia kolejowa E30 stanowi fragment korytarza transportowe-
go, łączącego Ukrainę z Polską i Europą Zachodnią. Prace mo-
dernizacyjne prowadzone m.in. w samym centrum Krakowa, 
obejmują przebudowę 4 krakowskich stacji – w tym Kraków 
Główny Osobowy- oraz 4 przystanków. Na trasie powstają  
także 2 nowe przystanki, mosty i wiadukty. Pomiędzy stacjami 
Kraków Główny i Kraków Płaszów budowane są dodatkowe 
tory przeznaczone dla kolei aglomeracyjnej. Zakończenie pro-
jektu planowane jest na koniec 2021 r.

Efektem prac będzie zwiększenie przepustowości linii i usu-
nięcie wąskich gardeł poprzez dobudowę drugiej pary torów 
dla pociągów aglomeracyjnych. Dla pasażerów oznacza to 
skrócenie czasu przejazdów oraz zwiększenie bezpieczeń-
stwa na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępu do nowo-
czesnej infrastruktury, zapewnienia systemu dynamicznej in-
formacji pasażerskiej oraz dostępności kolei dla osób o ogra-
niczonej możliwości poruszania się.

Nowe węzły przesiadkowe pozwolą na lepsze łączenie 
kolei i  transportu miejskiego oraz wygodne przemiesz-
czanie się wewnątrz aglomeracji.

kolej

B e z  k o l e j o w y c h  „w ą s k i c h  g a r d e ł”

Programy realizowane przez CUPT
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L i n i a  E 2 0  w  P r o j e k c i e  G l o b a l n y m
NAZWA PROJEKTU 
Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe 
roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz 
 
BENEFICJENT
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU
462 706 002 euro

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE: 
347 816 102 euro

Fot. Tomasz Zawistowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projekt Globalny obejmuje linię E20/C-E20 i jest częścią ko-
rytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie. Linia E20/C-E20 
przechodzi przez terytorium całego kraju od zachodniej gra-
nicy z Niemcami do granicy wschodniej z Białorusią. Długość 
linii E20 na odcinku Kunowice – Poznań – Warszawa – Te-
respol wynosi około 690 km, natomiast długość linii C-E20 
wynosi około 200 km. 

Linia E20 stanowi istotny ciąg komunikacyjny, o kluczo-
wym znaczeniu w zakresie powiązań regionalnych, mię-
dzyregionalnych i międzynarodowych zarówno w ruchu 
pasażerskim jak i towarowym. Linia objęta jest także euro-
pejską umową o głównych międzynarodowych liniach kole-
jowych (AGC) i AGTC. 

Planowany do realizacji do końca 2020 r. projekt Prace na 
linii kolejowej E20 Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, 
odcinek Sochaczew – Swarzędz jest częścią Projektu Global-
nego na długości około 235 km.

kolej

Projekt Globalny obejmuje linię E20/C-E20 i jest częścią ko-
rytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie. Linia E20/C-E20 
przechodzi przez terytorium całego kraju od zachodniej gra-
nicy z Niemcami do granicy wschodniej z Białorusią. Długość 
linii E20 na odcinku Kunowice – Poznań – Warszawa – Te-
respol wynosi około 690 km, natomiast długość linii C-E20 
wynosi około 200 km. 

Linia E20 stanowi istotny ciąg komunikacyjny, o kluczo-
wym znaczeniu w zakresie powiązań regionalnych, mię-
dzyregionalnych i międzynarodowych zarówno w ruchu 
pasażerskim jak i towarowym. Linia objęta jest także euro-
pejską umową o głównych międzynarodowych liniach kole-
jowych (AGC) i AGTC. 

Planowany do realizacji do końca 2020 r. projekt Prace na 
linii kolejowej E20 Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, 
odcinek Sochaczew – Swarzędz jest częścią Projektu Global-
nego na długości około 235 km.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej  
realizowanej dzięki CEF

L i n i a  E 2 0  w  P r o j e k c i e  G l o b a l n y m

Programy realizowane przez CUPT
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I n t e l i g e n t n e  S y s t e m y  Tr a n s p o r t o w e  ( I T S )
NAZWA PROJEKTU 
Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – Etap I

 
BENEFICJENT
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU
144 954 797 euro

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
123 211 577 euro

Fot. Krzysztof Nalewajko, GDDKiA 

Polskiej sieci dróg potrzebny jest jeden, zintegrowany i spój-
ny System Zarządzania Ruchem (SZR), jeśli chodzi o organi-
zację operacyjną i geograficzną. Użytkownicy dróg powinni 
mieć zapewniony odpowiedni komfort jazdy i poziom bez-
pieczeństwa. Dzięki SZR możliwe jest odpowiednie wyko-
rzystanie istniejącej infrastruktury drogowej, skrócenie czasu 
podróży oraz zmniejszenie strat z tytułu wysokiego zużycia 
energii.

Projekt jest częścią Projektu Globalnego, którego celem jest 
wdrożenie jednego SZR umożliwiającego korzystanie z In-
teligentnych Systemów Transportowych na ok. 3100 km 
dróg. Drogi te znajdują się na głównych odcinkach sieci ba-
zowej TEN-T i odpowiadają ok. 80 proc. długości sieci bazo-
wej TEN-T zlokalizowanej na terytorium Polski. W  ramach 
realizowanego I  etapu inwestycji wdrożone zostaną usługi 
ITS na odcinku ok. 1100 km dróg zlokalizowanych wzdłuż 
Korytarzy Sieci Bazowej TEN-T w Polsce. Głównymi usługa-
mi ITS, jakie zostaną wdrożone, są: przekazywanie informa-
cji o warunkach w ruchu drogowym oraz czasie przejazdu,  
zdarzeniach drogowych, warunkach pogodowych, objazdach  
i parkowaniu.

drogi

Polskiej sieci dróg potrzebny jest jeden, zintegrowany i spój-
ny System Zarządzania Ruchem (SZR), jeśli chodzi o organi-
zację operacyjną i geograficzną. Użytkownicy dróg powinni 
mieć zapewniony odpowiedni komfort jazdy i poziom bez-
pieczeństwa. Dzięki SZR możliwe jest odpowiednie wyko-
rzystanie istniejącej infrastruktury drogowej, skrócenie czasu 
podróży oraz zmniejszenie strat z tytułu wysokiego zużycia 
energii.

Projekt jest częścią Projektu Globalnego, którego celem jest 
wdrożenie jednego SZR umożliwiającego korzystanie z In-
teligentnych Systemów Transportowych na ok. 3100 km 
dróg. Drogi te znajdują się na głównych odcinkach sieci ba-
zowej TEN-T i odpowiadają ok. 80 proc. długości sieci bazo-
wej TEN-T zlokalizowanej na terytorium Polski. W  ramach 
realizowanego I  etapu inwestycji wdrożone zostaną usługi 
ITS na odcinku ok. 1100 km dróg zlokalizowanych wzdłuż 
Korytarzy Sieci Bazowej TEN-T w Polsce. Głównymi usługa-
mi ITS, jakie zostaną wdrożone, są: przekazywanie informa-
cji o warunkach w ruchu drogowym oraz czasie przejazdu,  
zdarzeniach drogowych, warunkach pogodowych, objazdach  
i parkowaniu.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej  
realizowanej dzięki CEF

I n t e l i g e n t n e  S y s t e m y  Tr a n s p o r t o w e  ( I T S )

Programy realizowane przez CUPT
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Morska autostrada pomiędzy Świnoujściem a Trelleborgiem (Szwecja) 
NAZWA PROJEKTU 
Sweden – Poland Sustainable Sea – Hinterland Services „Sustainable 
Świnoujście – Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, 
developing intermodal transport and integrating hinterland corridors” 
 
BENEFICJENT
Zarząd Morskich Portów Szczecin  
i Świnoujście S.A. w partnerstwie  
z podmiotami ze Szwecji

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU
29 812 872 euro (dla Polski)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
22 437 167 euro (dla Polski)

Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Inwestycja stanowi część Globalnego Projektu, który popra-
wi integrację i dostępność europejskich korytarzy transpor-
towych poprzez dodatkowe inwestycje w  istniejącą auto-
stradę morską pomiędzy Świnoujściem a Trelleborgiem. Oba 
porty są ważnymi europejskimi węzłami przeładunkowy-
mi, a  ich powiązanie łączy europejski Korytarz Sieci Bazo-
wej Bałtyk – Adriatyk z Korytarzem Skandynawia – Morze 
Śródziemne. 

Projekt umożliwi lepszą integrację europejskich stref go-
spodarczych oraz międzynarodową intermodalną wymia-
nę towarową przez Polskę pomiędzy Skandynawią a kra-
jami Europy Środkowo-Wschodniej. 

W  porcie Świnoujście prace polegać będą na moderni-
zacji infrastruktury portowej oraz rozbudowie potencjału 
intermodalnego.

porty morskie

Inwestycja stanowi część Globalnego Projektu, który popra-
wi integrację i dostępność europejskich korytarzy transpor-
towych poprzez dodatkowe inwestycje w  istniejącą auto-
stradę morską pomiędzy Świnoujściem a Trelleborgiem. Oba 
porty są ważnymi europejskimi węzłami przeładunkowy-
mi, a  ich powiązanie łączy europejski Korytarz Sieci Bazo-
wej Bałtyk – Adriatyk z Korytarzem Skandynawia – Morze 
Śródziemne. 

Projekt umożliwi lepszą integrację europejskich stref go-
spodarczych oraz międzynarodową intermodalną wymia-
nę towarową przez Polskę pomiędzy Skandynawią a kra-
jami Europy Środkowo-Wschodniej. 

W  porcie Świnoujście prace polegać będą na moderni-
zacji infrastruktury portowej oraz rozbudowie potencjału 
intermodalnego.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej  
realizowanej dzięki CEF

Morska autostrada pomiędzy Świnoujściem a Trelleborgiem (Szwecja) 

Programy realizowane przez CUPT
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S E S A R
NAZWA PROJEKTU 
SESAR Deployment Programme Implementation 2015 – Cluster 3
 
BENEFICJENT
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
w partnerstwie z podmiotami z Europy

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU
3 577 000 euro (dla Polski)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 
3 040 450 euro (dla Polski)

SESAR to partnerska inicjatywa europejska w zakresie realizacji inwestycji doty-
czącej wdrożenia zintegrowanego zestawu projektów obejmujących wszystkie 
funkcjonalności Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym. 

Fot. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Projekty z Polski według sektorów  
– konkursy CEF w latach: 2014, 2015, 2016  

oraz CEF Blending 2017, Sesar 2017  
i Transport 2018 – wartość dofinansowania UE:

 kolej –  3404,14 mln euro

 drogi  –  503,52 mln euro

 morski  –  178,25 mln euro

 SESAR/infrastruktura  
 zarządcy przestrzenią  – 13,13 mln euro 
 powietrzną  

 paliwa alternatywne  –  5,99 mln euro

 intermodalne  –  0,59 mln euro

Źródło: CUPT, stan na sierpień 2019 r.

 porty lotnicze

Projekty z Polski według sektorów  
– konkursy CEF w latach: 2014, 2015, 2016  

oraz CEF Blending 2017, Sesar 2017  
i Transport 2018 – wartość dofinansowania UE:

 kolej –  3404,14 mln euro

 drogi  –  503,52 mln euro

 morski  –  178,25 mln euro

 SESAR/infrastruktura  
 zarządcy przestrzenią  – 13,13 mln euro 
 powietrzną  

 paliwa alternatywne  –  5,99 mln euro

 intermodalne  –  0,59 mln euro

Źródło: CUPT, stan na sierpień 2019 r.

Przykład inwestycji infrastrukturalnej  
realizowanej dzięki CEF

S E S A R

Programy realizowane przez CUPT
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Wsparcie dla beneficjentów

R o l a  C U P T :  o d  p r z y g o t o w a n i a  w n i o s k u  p o  r e a l i z a c j ę 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w procesie wdrażania środków unijnych.  
Na każdym etapie realizacji projektu beneficjenci mogą liczyć na nasze profesjonalne wsparcie i doradztwo.

R o l a  C U P T :  o d  p r z y g o t o w a n i a  w n i o s k u  p o  r e a l i z a c j ę 
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I n i c j a t y w a  J A S P E R S 
(ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

INICJATYWA JASPERS jest przedsię-
wzięciem Komisji Europejskiej, Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego oraz Euro-
pejskiego Banku Odbudowy i  Rozwoju. 
Jej pełna nazwa to Wspólna Inicjatywa 
Wsparcia Projektów w  Regionach Euro-
pejskich (ang. Joint Assistance to Support 
Projects in European Regions). Została 
powołana do życia w 2005 roku. W Pol-
sce JASPERS działa od 2006 roku, a war-
szawskie biuro Inicjatywy zostało otwarte 
w roku 2007.

Zakres pomocy 

JASPERS pomaga w przygotowaniu pro-
jektów ubiegających się o dofinansowanie 
z funduszy unijnych. Inicjatywa umożliwia 
Komisji Europejskiej i innym zaangażowa-
nym instytucjom dzielenie się z państwami 
członkowskimi doświadczeniem w zakre-
sie bardziej efektywnego wykorzystania 
unijnych funduszy inwestycyjnych.

Doradztwo na etapie przygotowania 
projektów (tzw. Doradztwo JASPERS – 
JASPERS Advisory) obejmuje:

 3 weryfikację dokumentacji projektowej, 
m.in. wniosku o dofinansowanie, stu-
dium wykonalności wraz z wyborem 
wariantu dokumentacji środowisko-
wej, analizę kosztów i korzyści, analizę 
finansową,

 3 analizę kwestii problemowych wska-
zanych przez beneficjenta,

 3 wsparcie w opracowaniu dokumenta-
cji dotyczącej zamówień publicznych,

 3 pomoc przy pracach koncepcyjnych.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/

documents/fundusze_europejskie_w_polsce_biuletyn_nr_36.pdf

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Przydatne linki 
 i punkty kontaktowe

3 Fundusze Europejskie 
 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
3 Mapa dotacji Unii Europejskiej 
 http://www.mapadotacji.gov.pl
3 Oficjalny portal Unii Europejskiej 
 https://europa.eu/european-union/index_pl
3 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
 http://www.miir.gov.pl/ 
3  Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych 
http://www.cupt.gov.pl/ 

3 Komisja Europejska 
 http://ec.europa.eu/index_pl.htm 
3 Inicjatywa JASPERS 
  https://jaspers.eib.org/index.htm

I n i c j a t y w a  J A S P E R S 
(ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

Wsparcie dla beneficjentów

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/documents/fundusze_europejskie_w_polsce_biuletyn_nr_36.pdf
http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/documents/fundusze_europejskie_w_polsce_biuletyn_nr_36.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
http://www.miir.gov.pl/
http://www.cupt.gov.pl/
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Publikacja współfinansowana z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
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