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Joanna Lech 

p.o. dyrektora   

Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych

Wstęp

W tym roku kończy się perspektywa finansowa Unii Europejskiej 

zaplanowana na lata 2014–2020. Dla Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych oznacza to intensywną pracę w trzech

obszarach. Kluczową częścią naszej działalności będzie dalsza 

dystrybucja środków, które jeszcze pozostały z programów 

Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i instrumentu

Łącząc Europę. Drugi obszar – równie ważny – to prawidłowe 

rozliczenie projektów realizowanych przez naszych beneficjentów, 

a trzecim będzie przygotowanie się do nowej perspektywy.

W sektorze transportu, w którym CUPT jest instytucją 

pośredniczącą lub wdrażającą, zakontraktowane mamy prawie 

90% środków, podpisanych ponad 300 umów z beneficjentami. 

Do końca perspektywy, czyli 2023 roku podpisane zostaną umowy 

na pozostałe środki, co pozwoli skonsumować 100% alokacji.
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Aktualny budżet Unii Europejskiej dla projektów 

transportowych koordynowanych przez CUPT wynosi 

łącznie około 104 mld zł*, w tym około 85,76 mld zł 

w ramach POIiŚ 2014–2020, 16,75 mld zł w ramach 

instrumentu CEF oraz blisko 1,7 mld zł w ramach 

POPW. W tym roku, istotny wpływ na sposób realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków UE, 

wywarła pandemia. Konieczne było wprowadzenie 

nowych mechanizmów do współpracy z beneficjentami. 

Dzięki natychmiastowym działaniom Komisji 

Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej dotychczasowe ramy prawne i czasowe 

dla realizowanych projektów zostały uelastycznione,  

a dodatkowe środki na ochronę przed COVID-19 

zasiliły wielu beneficjentów, w tym polską Straż 

Pożarną oraz Policję. Nowe, złagodzone wytyczne 

dla beneficjentów umożliwiły bezpieczną realizację 

projektów przy jednoczesnym uniknięciu 

nadmiernych opóźnień lub strat.

Eksperci CUPT na bieżąco monitorują stan realizacji 

poszczególnych projektów i utrzymują kontakt  

z beneficjentami, udzielając również niezbędnego 

wsparcia. Wśród wspieranych przez CUPT projektów, 

jest wiele przedsięwzięć, które pomimo dużej  

złożoności, są bardzo sprawnie realizowane. Na bazie 

wybranych inwestycji, warto wskazać korzyści płynące 

z dofinansowania UE dla każdego z nas.

* Wyliczone według średniego kursu euro NBP z sierpnia 2020 r. 5



CUPT w systemie dystrybucji środków unijnych na inwestycje transportowe 

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

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 

jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju 

regionów 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. 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jego 

głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach 

członkowskich. Pieniądze z EFS zwiększają 

możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków 

współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów 

i grup społecznych, w szczególności dla osób 

zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych 

wchodzących na rynek pracy.

Fundusz Spójności (FS) – jest przeznaczony dla 

państw członkowskich, których dochód narodowy 

brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% 

średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic 

gospodarczych i społecznych oraz promowanie 

zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez duże 

inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej 

i ochrony środowiska. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  

Obszarów Wiejskich (EFRROW) – zajmuje się 

wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa 

oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – 

wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw 

członkowskich. 

Polityka Spójności UE w Polsce
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Poza wymienionymi funduszami część wydatków 

z budżetu UE jest przeznaczona na cele specjalne. 

Realizowane są one przez dodatkowe fundusze 

inwestycyjne, w tym Fundusz Solidarności Unii 

Europejskiej oraz Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, 

który stanowi wsparcie dla krajów kandydujących 

i potencjalnych kandydatów do UE.

Polityka Spójności UE w Polsce
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Polityka Spójności UE w Polsce

Waldemar Buda 

sekretarz stanu  

w ministerstwie  

funduszy  

i polityki regionalnej 

„Polityka spójności napędza w Polsce nowe 

inwestycje już od kilkunastu lat. Również w nowej 

perspektywie finansowej będzie zapewniać nam 

długoterminowy wzrost gospodarczy.  

Polska wciąż będzie największym beneficjentem 

polityki spójności w całej Unii Europejskiej.  

To oznacza nieprzerwane źródło finansowania 

wielkich, ważnych dla kraju projektów.  

Środki te zainwestujemy m.in. w transport, 

energetykę, przedsiębiorczość, ochronę 

środowiska czy cyfryzację”.

Fot. MFiPR

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

Polska jest największym 

beneficjentem pomocy unijnej.  

W latach 2014–2020 Unia 

Europejska przeznaczyła dla 

naszego kraju 82,5 mld euro. 

Podział środków i kierunki ich 

wykorzystania były przedmiotem 

dyskusji oraz uzgodnień władz 

centralnych i samorządowych  

z różnymi partnerami. 

Źródło: MFiPR

Źródło: Finansowanie unijnej polityki – główne 
statystyki. Dostępny budżet 2014–2020
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Polityka Spójności UE w Polsce
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Efekty wykorzystania funduszy unijnych w transporcie 

Źródło: CUPT



Wsparcie dla transportu

Andrzej Adamczyk,

minister infrastruktury:
Fot. MI

„Jestem przekonany, że dzięki determinacji  

rządu i sprawnemu wykorzystywaniu środków 

unijnych stworzymy spójny system transportowy 

naszego kraju. Konsekwentnie zabiegamy o to,  

by kluczowe odcinki dróg, m.in. szlak Via Carpatia, 

włączyć do sieci bazowej TEN-T”.

Transport w programach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

(POIiŚ)

www.pois.gov.pl

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)

www.polskawschodnia.gov.pl

Instrument „Łącząc Europę” – CEF

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef

Polityka Spójności UE w Polsce
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Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Do pobrania dokument PDF: Polityka spójności  

na lata 2014–2020 

Nowością w stosunku do poprzedniego okresu 

programowania są dwa instrumenty terytorialne:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – zachęca 

się, by ZIT wykorzystywały środki z różnych funduszy: 

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

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

inwestycje-terytorialne/

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa:

Program Współpracy Transnarodowej Europa 

Środkowa 

Program Współpracy Transnarodowej Region Morza 

Bałtyckiego 

Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europa 

Serwis Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Horyzont 2020 – badania naukowe i innowacje na lata 

2014–2020. Jednym z priorytetów jest „inteligentny, 

ekologiczny i zintegrowany transport”. 

www.kpk.gov.pl 

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

horyzont-2020

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych 

w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy – 

tzw. Plan Junckera (instrument zwrotny):

Plan inwestycyjny dla Europy: plan Junckera 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

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

Programy realizowane przez CUPT

Waldemar Buda 

sekretarz stanu w ministerstwie  

funduszy i polityki regionalnej 

„Budżet Programu Infrastruktura i Środowisko  

2014-2020, czyli największego programu w Europie 

realizowanego przy wsparciu środków unijnych,  

to około 120 mld zł. Środki unijne przyczyniają się do 

rozwoju transportu kolejowego, drogowego, miejskiego, 

morskiego i intermodalnego. Ponad 70 proc. całkowitego 

budżetu POIiŚ to przedsięwzięcia wspierające rozwój 

projektów transportowych ważnych dla regionu Europy 

Środkowo-Wschodniej np. w ramach szlaku Via Baltica 

czy Via Carpatia, Polski jako kraju, ale też ważnych lokalnie”.

Fot. MFiPR

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–

2020 jest największym w Unii Europejskiej programem 

finansowanym z Funduszy Europejskich. Kontynuuje on 

założenia POIiŚ 2007–2013.

Cel: Program wpisuje się też w założenia strategii Europa 

2020, której kluczowym celem jest wsparcie gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku 

oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Budżet: 27,4 mld euro, w tym na transport – 19,6 mld 

euro. Główne obszary, na które przekazywane są środki, 

to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, 

przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport 

i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia 

i dziedzictwo kulturowe. 
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Programy realizowane przez CUPT

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko finansowane są projekty 

infrastrukturalne o znaczeniu krajowym 

lub międzynarodowym.  

Ze wsparcia można korzystać na dwa sposoby:  

aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów 

lub jako użytkownik infrastruktury, która powstała  

dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Do 31 sierpnia 2020 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

CUPT podpisało z beneficjentami 299 umów 

o dofinansowanie, na łączną kwotę dofinansowania

unijnego o wysokości 74,8 mld zł. Stanowi to prawie

87% wykorzystanych środków POIiŚ.

Zatwierdzone płatności UE wyniosły łącznie ponad 

42 mld zł.

Struktura POIiŚ 2014 – 2020 w sektorze transportu

14

*  Wartość wg stanu na 31 sierpnia 2020 r. przeliczona wg

kursu obowiązującego w sierpniu 2020 r.
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Szybki i bezpieczny ruch kolejowy w Łodzi

Programy realizowane przez CUPT KOLEJ

Nazwa projektu:  Udrożnienie Łódzkiego  

Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek 

Łódź Fabryczna–Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec

Całkowita wartość projektu: 

1 760 713 064 zł

Dofinansowanie UE: 1 219 254 777 zł

Beneficjent:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Fot. mapadotacji.pl

W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie linia kolejowa 

w tunelu, która udrożni węzeł, co w efekcie skróci czas przejazdu 

pociągów w ramach Łódzkiego Węzła Kolejowego. Nowe połączenie 

kolejowe między stacją Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec a stacją Łódź 

Fabryczna pozwoli na rozszerzenie oferty transportowej na terenie 

miasta, zastąpi części ruchu samochodowego transportem kolejowym, 

wprowadzi wyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, 

wyeliminuje bariery architektonicznych dla niepełnosprawnych, 

podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu kołowego w mieście.  

Będzie również kolejnym impulsem do rozwoju ekonomicznego 

na poziomie regionalnym i krajowym. Projekt udrożnienia Łódzkiego 

Węzła Kolejowego jest częścią większego przedsięwzięcia 

polegającego na jego modernizacji. Węzeł tak jak miasto Łódź jest 

zlokalizowany w sieci bazowej TEN-T na jednym z przebiegów 

korytarza transportowego Morze Bałtyckie–Morze Adriatyckie. 
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Olsztyn zwiększa komfort mieszkańców usprawniając drogi

Fot. GDDKiA

Nazwa projektu:   

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16

Całkowita wartość projektu: 

473 491 300 zł

Dofinansowanie UE: 367 706 575 zł

Beneficjent:  Generalna Dyrekcja Dróg  

Krajowych i Autostrad

Zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin 

na drogach alternatywnych to kluczowe efekty budowy obwodnicy, 

które podniosły standard życia lokalnych społeczności. Inwestycja 

odciążyła również miasto od nadmiernego ruchu drogowo-

tranzytowego, a dzięki niej powstał bezpieczny odcinek drogi 

o wysokich parametrach. Nowa obwodnica zapewnia wysoki 

komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach 

podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski

i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T. Zwiększono 

też poziom bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania 

interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, przez 

dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych

dla dróg klasy „S”, „GP”. Wzrośnie przy tym mobilność osób

i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice 

województwa warmińsko-mazurskiego, jak również poza

granice państwa.

Programy realizowane przez CUPTDROGI
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Góra Kalwaria z bezpieczną obwodnicą

Programy realizowane przez CUPT

Nazwa projektu:  Budowa obwodnicy Góry 

Kalwarii w ciągu dk 50 i 79

Całkowita wartość projektu: 

419 850 219 zł

Dofinansowanie UE: 254 220 472 zł

Beneficjent:  Generalna Dyrekcja Dróg  

Krajowych i Autostrad

Fot. GDDKiA

Realizacja projektu podniesie standard życia lokalnych społeczności 

przez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i emisji 

spalin na drogach alternatywnych. Podniesiony zostanie poziom 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i niezmechanizowanego oraz 

komfort i płynność jazdy. Wraz z budową 9 km odcinka obwodnicy 

powstały węzły drogowe, skrzyżowania jednopoziomowe, 

wiadukty, estakady, most, przepusty, przejście podziemne dla 

pieszych, ekrany akustyczne oraz bariery ochronne. 

Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Polski i połączeń 

międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T. Ma to wpływ na wzrost 

konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

DROGI
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Gliwicka obwodnica poprawi jakość życia mieszkańców

Nazwa projektu:  Budowa odcinka drogi od  

ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – 

zachodnia część obwodnicy miasta

Całkowita wartość projektu: 

122 366 413 zł

Dofinansowanie UE: 87 681 274 zł

Beneficjent:  Miasto Gliwice

Fot. mapadotacji.pl

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności 

transportowej miasta przez wyprowadzenie ruchu ciężarowego 

poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz 

skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej 

strefie ekonomicznej. 

Obwodnica przyczyni się do zwiększenia dostępności terenów 

inwestycyjnych, zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego 

w mieście, poprawy płynności ruchu i ograniczenia negatywnego 

wpływu transportu na środowisko naturalne. Tym samym wpłynie 

na poprawę komfortu, zdrowia i jakości życia w Gliwicach.

Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrakcyjności 

inwestycyjnej Śląska przez poprawę sieci dróg.

Programy realizowane przez CUPTDROGI
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Zintegrowana infrastruktura drogowa w Bielsku-Białej

Programy realizowane przez CUPT

Nazwa projektu: Rozbudowa DK 52  

(ul. Krakowska / ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej

Całkowita wartość projektu: 

103 203 861 zł

Dofinansowanie UE: 

84 403 900 zł

Beneficjent:  Miasto Bielsko-Biała

Fot. UM Bielsko-Biała

Projekt przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu i wzrostu 

płynności ruchu pojazdów, w tym szczególnie pojazdów ciężkich, 

dzięki dostosowaniu drogi do odpowiednich parametrów nośności 

oraz wydzieleniu pasów do skrętu w lewo. Mieszkańcy obszarów 

w korytarzu drogi odczują zmniejszenie uciążliwości dla środowiska 

w postaci redukcji hałasu i ilości toksycznych składników spalin. 

Nowe obustronne chodniki, przejścia dla pieszych z azylami 

i aktywnymi znakami, zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu. 

Natomiast dzięki poprawie płynności ruchu na drodze krajowej 

nr 52 – trasie wylotowej w kierunku Małopolski – zwiększy się 

dostępność transportowa miasta. Wzrośnie funkcjonalność układu 

drogowego przez pełne zintegrowanie infrastruktury miejskiej 

z siecią TEN-T (S 69), dzielnicami Bielska-Białej oraz okolicznymi 

miejscowościami, punktami usługowymi wzdłuż drogi, a także 

dworcami kolejowymi PKP.

DROGI
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Zielona Góra z niskoemisyjnym transportem

Nazwa projektu:  Zintegrowany system 

niskoemisyjnego transportu publicznego  

w Zielonej Górze

Całkowita wartość projektu: 

284 825 8414 zł

Dofinansowanie UE: 182 350 698 zł

Beneficjent:  Miasto Zielona Góra

Fot. MZK Zielona Góra

Centrum przesiadkowe i nowoczesna flota autobusowa to dwa 

kluczowe elementy projektu niskoemisyjności. Centrum zintegruje 

miejskie środki transportu, czyli komunikację autobusową i kolejową 

w jednym węźle, przyczyniając się do zwiększenia mobilności. 

Funkcjonować będzie jako węzeł dla podróżnych obsługujący 

ruch lokalny, regionalny, międzyregionalny i międzynarodowy. 

Natomiast wymiana floty autobusów diesli na flotę mieszaną 

umożliwi ograniczenie hałasu oraz poprawę jakości powietrza przez 

minimalizację emisji zanieczyszczeń i redukcję gazów cieplarnianych 

na terenie miasta. 

Programy realizowane przez CUPTKOMUNIKACJA MIEJSKA
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Gorzów Wielkopolski z nowoczesną flotą tramwajów

Programy realizowane przez CUPT

Nazwa projektu: System zrównoważonego 
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – 
tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna 

Całkowita wartość projektu: 
123 653 167 zł

Dofinansowanie UE: 74 623 731 zł

Beneficjent:  Miejski Zakład Komunikacji  
w Gorzowie Wielkopolskim

Fot. Bartłomiej Nowosielski UM Gorzów Wlkp.

Nowoczesny, niskopodłogowy tabor tramwajowy dostarczony w ramach 

projektu jest przyjazny dla wszystkich osób z ograniczoną mobilnością, 

zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla osób z wózkami 

dziecięcymi. Klimatyzowane wnętrza są wyposażone w systemy 

informacji pasażerskiej, automat do sprzedaży biletów, system zliczania 

pasażerów, a także w Wi-Fi i gniazda ładowarek USB. Realizacja projektu 

podniosła atrakcyjność komunikacji zbiorowej przez skrócenie czasu 

przejazdu między przystankami, a także poprawę bezpieczeństwa 

i komfortu podróżujących. Linia nr 1, po których jeżdżą Twisty prowadzi 

z zajezdni MZK przy ul. Kostrzyńskiej przez ulice Kostrzyńską, Aleją 

11 listopada, Sikorskiego, Warszawską, Pomorską i Walczaka do pętli 

przy „Silwanie”. Rezygnacja z transportu indywidualnego, a co za tym 

idzie zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji zbiorowej, 

doprowadzi do ograniczenia emisji CO2, zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko i mieszkańców miasta oraz zwiększenia 

efektywności energetycznej systemu transportowego jako całości. 

KOMUNIKACJA MIEJSKA
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Poznań z przywilejami dla pieszych i rowerzystów

Nazwa projektu:  Program Centrum – etap I 
przebudowa tras tramwajowych wraz  
z uspokojeniem ruchu samochodowego 
 w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego,  
27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa

Całkowita wartość projektu: 100 000 000 zł

Dofinansowanie UE: 45 422 764 zł 

Beneficjent:   
Poznań – miasto na prawach powiatu

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Przebudowa ulic i chodników w dużej części śródmieścia wraz 

z modernizacją torowisk tramwajowych i budową nowej trasy 

tramwajowej ma służyć pieszym i rowerzystom. To właśnie dla 

nich są: nowa trasa tramwajowa, nowe drogi rowerowe i enklawy 

zieleni, równe i szerokie chodniki. Nowoczesna infrastruktura 

tramwajowa, w tym przystanki, dostępna będzie również dla osób 

z niepełnosprawnościami przez zastosowanie nowoczesnych 

rozwiązań technicznych takich jak odpowiedniej wysokości 

platform przystankowych dostosowanych do wysokości podłogi 

w tramwajach niskopodłogowych, zastosowanie linii prowadzących 

oraz płyt z guzkami przez przyjście dla pieszych. 

Projekt pośrednio przyczyni się do realizacji celów Strategii UE 

dla regionu Morza Bałtyckiego, gdyż dzięki zwiększeniu udziału 

transportu szynowego w transporcie pasażerskim nastąpi redukcja 

emisji CO2, która jest jednym ze wskaźników realizacji w strategii. 

Programy realizowane przez CUPTKOMUNIKACJA MIEJSKA
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Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany z nowoczesną nawigacją

Programy realizowane przez CUPT

Nazwa projektu: Zintegrowany system 

oznakowania nawigacyjnego z elementami 

e-Navigation

Całkowita wartość projektu:

43 214 094 zł

Dofinansowanie UE: 36 730 117 zł

Beneficjent:  Urząd Morski w Gdyni

Fot. Urząd Morski w Gdyni

System oznakowania nawigacyjnego w rejonie portów: Gdynia, 

Gdańsk, Hel, Władysławowo, Elbląg, Puck, Zatoki Gdańskiej 

i Pucka, rejonu Półwyspu Helskiego oraz wybrzeża południowego, 

środkowego i wschodniego został zmodernizowany do aktualnych 

możliwości technicznych, informatycznych i radiowych oraz 

wymogów dotyczących ochrony środowiska. Ta zmiana przyczyni 

się do zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich, 

poprawy ich funkcjonowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa 

żeglugi. W ramach projektu przebudowana została również Baza 

Oznakowania Nawigacyjnego oraz zmodernizowano infrastrukturę 

techniczną, a także powstają narzędzia do ustanowienia krajowego 

systemu e-Navigation. 

Projekt jest komplementarny z celami Strategii UE dla regionu 

Morza Bałtyckiego.

PORTY MORSKIE
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Gdański Port Północny dostępny dla większych jednostek

Nazwa projektu:  

Modernizacja toru wodnego do Portu 
Północnego w Gdańsku

Całkowita wartość projektu: 

153 911 808 zł

Dofinansowanie UE:

 130 792 454 zł

Beneficjent:  Urząd Morski w Gdyni 

Fot. Urząd Morski w Gdyni

Dzięki realizacji projektu dotychczasowy tor zyskał nowe 

parametry techniczne umożliwiające dwukierunkową żeglugę. 

Obecnie do Portu mogą wchodzić i wychodzić jednocześnie 

zbiornikowce i kontenerowce. W ramach modernizacji toru wodnego 

wykorzystano pobierany piaszczysty urobek do sztucznego zasilania 

brzegu morskiego. Łącznie na plażach Zatoki Gdańskiej oraz 

północnych nad morzem otwartym odłożono ok. 4 mln m³ piasku 

na odcinku ok. 15 km. Ochronę brzegu morskiego wzmocniono 

w Jelitkowie, Jastrzębiej Górze, Ostrowie, Kuźnicy, Stegnie, 

Sztutowie, na Westerplatte i na Cyplu Helskim. 

Programy realizowane przez CUPTPORTY MORSKIE
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Nowe statki zabezpieczą polskie porty morskie

Programy realizowane przez CUPT

Nazwa projektu:  

NOSTRI MARIS – Budowa dwóch 

wielozadaniowych jednostek pływających

Całkowita wartość projektu: 

217 564 088 zł

Dofinansowanie UE: 184 722 988 zł

Beneficjent:  Urząd Morski w Szczecinie

Fot. Urząd Morski w Szczecinie

Dwie nowoczesne jednostki będą eksploatowane na obszarach 

właściwości terytorialnej Urzędów Morskich w Szczecinie 

i Gdyni, jak również na całym akwenie Morza Bałtyckiego. 

Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do wystawiania 

oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia 

prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Będą 

mogły również służyć jako jednostki o funkcjach ratowniczych 

i przeciwpożarowych, wspomagając w tych zadaniach inne 

służby. Wielozadaniowe statki zapewnią bezpieczeństwo żeglugi 

oraz wypełnianie wymagań międzynarodowych, wpływając 

na zwiększenie zainteresowania portami wśród armatorów 

zagranicznych i krajowych oraz na poszerzenie oferty turystycznej. 

Projekt jest komplementarny z celami Strategii UE dla regionu 

Morza Bałtyckiego.

PORTY MORSKIE
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Przenosimy transport towarów z dróg na kolej

Nazwa projektu:  
Projekt rozwoju połączeń intermodalnych  
dzięki zakupowi lokomotyw

Całkowita wartość projektu: 

94 162 269 zł

Dofinansowanie UE: 38 282 427 zł

Beneficjent: Laude Smart Intermodal S.A.

Fot. Laude Smart Intermodal S.A.

W ramach realizowanego projektu zakupione lokomotywy trafią 

do floty beneficjenta, który będzie jeszcze w większym stopniu 

przewoził towary koleją rozwijając transport intermodalny.  

Takie działanie będzie pozytywnie wpływało na rozwój i integrację 

gałęzi multimodalnego systemu transportowego oraz wypromuje 

zrównoważony transport i poprawi bezpieczeństwo ruchu 

drogowego i zmniejszy natężenie hałasu. Zwiększenie taboru jest 

elementem szerszej strategii rozwoju beneficjenta mającej na celu 

zoptymalizowanie transportu zarówno ładunków przewożonych 

obecnie transportem drogowym pomiędzy krajami UE  

i wschodnią Europą.

Programy realizowane przez CUPTTRANSPORT INTERMODALNY 
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020

Programy realizowane przez CUPT

Małgorzata  

Jarosińska-Jedynak 

sekretarz stanu  

w ministerstwie 

funduszy i polityki 

regionalnej
Fot. MFiPR

„Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich 

Polska Wschodnia staje się coraz bardziej 

dostępna w wymiarze transportu. Inwestycje 

służą mieszkańcom i lokalnemu biznesowi.  

Płynące z nich korzyści doceniają też goście, 

turyści i coraz liczniejsi inwestorzy.”

Priorytet IIII Ponadregionalna 
Infrastruktura Kolejowa

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

2014–2020 (POPW) jest instrumentem wsparcia 

 dla pięciu województw tworzących makroregion Polski 

Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Cel: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu 

Polski Wschodniej. Uzupełnienie i wzmocnienie działań 

prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów 

na lata 2014–2020. Projekty realizowane w ramach POPW 

uzupełniają i wzmacniają działania prowadzone w ramach 

regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020.  
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Celem POPW jest wzrost konkurencyjności 

i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. 

Środki UE w wysokości 2 mld euro są przeznaczone 

na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości (program 

wspiera powstawanie i rozwój startupów, rozwój 

działalności małych i średnich przedsiębiorstw 

na rynkach międzynarodowych, tworzenie 

innowacyjnych produktów lub usług, tworzenie 

innowacyjnych produktów sieciowych, umiejętne 

zarządzanie wzornictwem w firmie), rozbudowę 

ekologicznych systemów transportu miejskiego, drogi 

oraz koleje. 

Budżet na oś priorytetową III Ponadregionalna 

Infrastruktura Kolejowa, działanie 3.1. Infrastruktura 

kolejowa: 377 mln euro. Jednym z celów POPW jest 

wzmocnienie i uzupełnienie połączeń w transporcie 

kolejowym wschodniej Polski stosownie do zapisów 

ujętych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej do roku 2020. Inwestycje realizowane 

w ramach III osi priorytetowej (działanie 3.1) prowadzone 

są na tzw. Magistrali Wschodniej, która stanowi 

koncepcję połączenia miast wojewódzkich Polski 

Wschodniej w zakresie transportu kolejowego. Inwestycje 

zostały zaplanowane tak, aby były komplementarne 

z przedsięwzięciami współfinansowanymi z POIiŚ, CEF 

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

Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współpracy w pięciu 

projektach z PKP S.A. 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych  

odgrywa rolę instytucji pośredniczącej –  

odpowiada za wdrożenie projektów realizowanych 

w ramach osi priorytetowej III Ponadregionalna 

Infrastruktura Kolejowa.

Programy realizowane przez CUPT
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Białystok i Bielsk Podlaski z nowoczesnymi dworcami kolejowymi

Programy realizowane przez CUPT

Nazwa projektu:  Prace na linii kolejowej nr 32 
na odcinku Białystok–Bielsk Podlaski (Lewki)

Całkowita wartość projektu: 
 124 553 816 zł

Dofinansowanie UE: 85 939 192 zł

Beneficjent:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych Polskie Koleje Państwowe S.A.

Fot. PKP S.A.

Projekt pozwolił na rehabilitację linii kolejowej o długości 46 km 

oraz na przebudowę dworców kolejowych w Bielsku Podlaskim 

i w Białymstoku. W drugim z tych miast w ramach inwestycji 

został przywrócony pierwotny wystrój wnętrza z uwzględnieniem 

takich elementów jak zdobienia ścian i sufitów, żeliwnych słupów 

oraz ozdobnej posadzki. Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje 

swoim wyglądem do tego z ok. 1910 roku. Przywrócenie obiektowi 

historycznego wyglądu – przez wyeksponowanie jego walorów 

architektonicznych i zabytkowych – połączono z przystosowaniem 

budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym 

podróżnych z niepełnosprawnościami.

KOLEJ



Instrument „Łącząc Europę” – CEF (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument
finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T 

Cel: Wsparcie rozwoju trzech obszarów – sieci 

transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Budżet: Dostępna pula środków na inwestycje w sektorze 

transportu w perspektywie inansowej 2014–2020 dla 

bene icjentów z krajów UE wynosi ponad 24 mld euro, 

z czego 11,3 mld euro pochodzi z Funduszu Spójności 

i mogły się o nie ubiegać wyłącznie państwa kohezyjne. 

Środki z puli kohezyjnej zostały już rozdysponowane 

w ramach konkursów CEF (nabory 2014, 2015 i 2016). 

Polscy beneficjenci otrzymali również wsparcie w ramach 

następujących konkursów: 2016 CEF Synergy, 2017 CEF 

Blending, 2017 CEF SESAR, 2018 CEF Transport oraz 

2019 CEF Transport. W lutym 2020 r. zakończono nabór 

projektów do konkursu 2019 CEF Transport MAP.  

Obecnie trwa składanie wniosków aplikacyjnych 

do naboru 2019 CEF Blending.  

Zakończenie naboru zaplanowane zostało na  

31 marca 2021 r.

Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się 

do zrównoważonego wzrostu. Wzrost ten będzie 

sprzyjał integracji społeczeństwa przez tworzenie 

nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej 

wydajności. Taka inicjatywa przyniesie korzyść 

całej Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno wzrostu 

konkurencyjności, jak i spójności gospodarczej, 

społecznej oraz terytorialnej. Dodatkową wartością 

będzie stworzenie środowiska bardziej sprzyjającego 

inwestycjom prywatnym i publicznym przez połączenie 

Programy realizowane przez CUPT
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ich środków finansowych oraz bezpośredniego wsparcia 

Unii Europejskiej. Wyniki będą mierzone liczbą inwestycji 

publicznych i prywatnych zaangażowanych w projekty 

będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Fundusz ma również pomóc państwom unijnym 

w osiągnięciu celów tzw. 20–20–20 wyznaczonych 

w Strategii Europa 2020, tj.:

 � ograniczenie emisji CO2 co najmniej o 20% 

w porównaniu z poziomem z 1990 roku;

 � zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 

w odniesieniu do całkowitego zużycia energii 

o 20%;

� zwiększenie efektywności użycia energii o 20%.

Programy realizowane przez CUPT

Podane wartości dotyczą projektów, dla których zostały 

podpisane Grant Agreement (GA) – umowy o udzielenie 

dotacji. W ramach konkursu 2019 CEF Transport MAP 

wyłoniono 4 kolejne projekty, na które planuje się podpisać GA.

Żródło: CUPT
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Nowoczesny system dokowania w Świnoujściu

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

Nazwa projektu: Zrównoważone usługi 
morsko-lądowe Szwecja–Polska III” 
(Sweden–Poland Sustainable Sea-Hinterland 
Services III)

Całkowita wartość projektu: 180 000 euro

Dofinansowanie UE: 84 000 euro 

Beneficjent:  Zarząd Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście S.A. w partnerstwie  
z podmiotami ze Szwecji 

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Portem Trelleborg 

oraz armatorem TT-Line AB. W ramach tego projektu w Terminalu 

Promowym w Świnoujściu wdrożono pilotażowy Portowy System 

Dokowania (PNDS – Port Navigation Docking System).” Ma on 

na celu podnieść bezpieczeństwo i niezawodność cumowania 

promów do nabrzeża, gdzie manewrowanie jest często bardzo 

wymagające z uwagi na trudne warunki pogodowe panujące 

w tym rejonie. System ten za pomocą dwóch skanerów laserowych 

określa dokładne położenie, przesyła informacje bezprzewodowo 

na manewrujący prom i wyświetla na tablecie statkowym. 

Działanie systemu pilotowo-dokującego do nawigacji portowej jest 

też proekologiczne. Sprawniejsze i szybsze cumowanie oznacza 

mniejszą emisję spalin i hałasu do środowiska.

Programy realizowane przez CUPTPORTY MORSKIE

32



Rail Baltica – polski odcinek w modernizacji

Programy realizowane przez CUPT

Fot. PKP PLK S.A.

Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej E75 

na odcinku Czyżew-Białystok (faza I)

Szacunkowa wartość całkowita projektu: 

1 584 079 935 zł 

Szacunkowa wartość dofinansowanie UE: 

1 207 068 912 zł

Beneficjent:  PKP PLK S.A.

Linia kolejowa E75 jest elementem składowym priorytetowego 

przedsięwzięcia w korytarzu Morze Północne–Morze Bałtyckie, 

funkcjonującego pod nazwą „Rail Baltica”, zakładającego 

utworzenie jednolitego korytarza kolejowego łączącego Helsinki 

przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą. Jest to priorytetowy projekt 

UE, który ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ 

będzie jedynym połączeniem kolejowym krajów bałtyckich z Polską 

i pozostałymi krajami Unii Europejskiej o szerokości toru 1435 mm. 

W ramach projektu zmodernizowany zostanie odcinek Czyżew–

Białystok o łącznej długości ok. 71 km zlokalizowany na obszarze 

województwa podlaskiego. 

KOLEJ
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Programy realizowane przez CUPT

Projekty z Polski według sektorów – konkursy CEF w latach:  
2014, 2015, oraz 2016 (Transport oraz CEF Synergy),  
2017 (CEF Blending, 2017 CEF SESAR), 2018 (CEF Transport) 
oraz 2019 (CEF Transport) – wartość dofinansowania UE

kolejowy 3 181,69 mln euro

drogowy 503,52 mln euro

morski 178,25 mln euro

systemy zarządzania ruchem lotniczym 13,08 mln euro

paliw alternatywnych 7,03 mln euro

intermodalny 0,59 mln euro

34
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Rola CUPT: od przygotowania wniosku po realizację

Mamy wieloletnie doświadczenie w procesie wdrażania środków unijnych.

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

Wsparcie dla beneficjentów
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Wsparcie dla beneficjentów – ZMR

Zintegrowany Model Ruchu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi 

prace nad stworzeniem krajowego Zintegrowanego 

Modelu Ruchu. Narzędzie jest przeznaczone 

do optymalizacji procesu planowania strategicznego 

w sektorze transportu oraz jako instrument wsparcia 

dla wypełnienia warunków KE finansowania inwestycji 

transportowych w perspektywie finansowej  

2021–2027.

Zintegrowany Model Ruchu jest modelem 

4-stopniowym, obejmującym sieć drogową, siatkę

połączeń publicznego transportu zbiorowego w postaci

sieci kolejowej i połączeń autobusowych, ponadto

uwzględnia sieć dróg wodnych śródlądowych, porty

morskie i lotnicze.

W modelu ruchu zastosowano podział na rejony 

komunikacyjne odpowiadające podziałowi 

administracyjnemu Polski na poziomie gmin. 

Model bazowy jest zbudowany na rok 2015 przy 

użyciu oprogramowania PTV VISUM. Równolegle  

opracowywany jest wariant na rok 2019 oraz sieciowa 

prognoza ruchu na lata 2025, 2030 i dalsze. 

Prace realizowane są we współpracy z firmą doradczą 

Arup Polska sp. z o.o. Ponadto współpracujemy 

z ekspertami z Polski oraz zagranicy, w tym również 

z przedstawicielami Ministerstw oraz Inicjatywy 

JASPERS. Planowane zakończenie przewidujemy  

na koniec roku 2020.
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Transportowe Obserwatorium Badawcze

W 2017 r. przy CUPT zostało powołane Transportowe 

Obserwatorium Badawcze (TOB). Zgodnie 

z założeniami, stwarza ono możliwość rozwijania 

dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń 

między różnymi interesariuszami zaangażowanymi 

w proces przygotowania i realizacji projektów 

transportowych. Wspomaga budowę systemu 

ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów 

rozwojowych zachodzących w kraju i efektów 

prowadzonej polityki transportowej w ujęciu 

krajowym i regionalnym. Dotychczas w ramach TOB 

były poruszane tematy wynikające z potrzeb CUPT 

lub wskazane przez uczestników. Odbyło się 10 spotkań 

dotyczących m.in. wpływu transportu na środowisko, 

dostępności transportu dla osób o ograniczonej 

mobilności, inteligentnych systemów transportowych, 

zintegrowanego modelu ruchu, roweru jako środka 

transportu. Efektem są również 3 publikacje. Planowane 

są kolejne działania. Szczegóły dotychczasowych prac 

oraz aktualności znajdują się na stronie  

www.cupt.gov.pl 

Zadania TOB są realizowane we współpracy 

z przedstawicielami administracji państwowej 

i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami 

POIiŚ, JASPERS, środowiskiem naukowym, biznesem 

oraz organizacjami pozarządowymi. 

Wsparcie dla beneficjentów TOB

http://www.cupt.gov.pl
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Inicjatywa JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

INICJATYWA JASPERS jest przedsięwzięciem Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jej pełna 

nazwa to Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów 

w Regionach Europejskich (ang. Joint Assistance 

to Support Projects in European Regions). Została 

powołana do życia w 2005 r. W Polsce JASPERS działa 

od 2006 r., a warszawskie biuro Inicjatywy zostało 

otwarte w 2007 r.

ZAKRES POMOCY

JASPERS pomaga w przygotowaniu projektów 

ubiegających się o dofinansowanie z funduszy unijnych. 

Inicjatywa umożliwia Komisji Europejskiej i innym 

zaangażowanym instytucjom dzielenie się z państwami 

członkowskimi doświadczeniem w zakresie bardziej 

efektywnego wykorzystania unijnych funduszy 

inwestycyjnych.

Doradztwo na etapie przygotowania projektów (tzw. 

Doradztwo JASPERS – JASPERS Advisory) obejmuje:

 � weryfikację dokumentacji projektowej, m.in. 

wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności 

wraz z wyborem wariantu dokumentacji 

środowiskowej, analizę kosztów i korzyści, analizę 

finansową;

 � analizę kwestii problemowych wskazanych przez 

beneficjenta;

 � wsparcie w opracowaniu dokumentacji dotyczącej 

zamówień publicznych;

 � pomoc przy pracach koncepcyjnych.
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Przydatne linki i punkty kontaktowe

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

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

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

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

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

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

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

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
http://www.cupt.gov.pl/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
https://jaspers.eib.org/index.htm
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	Aktualny budżet Unii Europejskiej dla projektów transportowych koordynowanych przez CUPT wynosi łącznie około 104 mld zł*, w tym około 85,76 mld zł w ramach POIiŚ 2014–2020, 16,75 mld zł w ramach instrumentu CEF oraz blisko 1,7 mld zł w ramach POPW. W tym roku, istotny wpływ na sposób realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, wywarła pandemia. Konieczne było wprowadzenie nowych mechanizmów do współpracy z beneficjentami. Dzięki natychmiastowym działaniom Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa F
	Aktualny budżet Unii Europejskiej dla projektów transportowych koordynowanych przez CUPT wynosi łącznie około 104 mld zł*, w tym około 85,76 mld zł w ramach POIiŚ 2014–2020, 16,75 mld zł w ramach instrumentu CEF oraz blisko 1,7 mld zł w ramach POPW. W tym roku, istotny wpływ na sposób realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, wywarła pandemia. Konieczne było wprowadzenie nowych mechanizmów do współpracy z beneficjentami. Dzięki natychmiastowym działaniom Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa F
	 

	Eksperci CUPT na bieżąco monitorują stan realizacji poszczególnych projektów i utrzymują kontakt z beneficjentami, udzielając również niezbędnego wsparcia. Wśród wspieranych przez CUPT projektów, jest wiele przedsięwzięć, które pomimo dużej złożoności, są bardzo sprawnie realizowane. Na bazie wybranych inwestycji, warto wskazać korzyści płynące z dofinansowania UE dla każdego z nas.
	 
	 
	 


	Figure
	Joanna Lechp.o. dyrektora  Centrum Unijnych Projektów Transportowych
	 
	 

	Wstęp
	Wstęp
	W tym roku kończy się perspektywa finansowa Unii Europejskiej zaplanowana na lata 2014–2020. Dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych oznacza to intensywną pracę w trzech
	obszarach. Kluczową częścią naszej działalności będzie dalsza dystrybucja środków, które jeszcze pozostały z programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i instrumentu
	Łącząc Europę. Drugi obszar – równie ważny – to prawidłowe rozliczenie projektów realizowanych przez naszych beneficjentów, a trzecim będzie przygotowanie się do nowej perspektywy.

	W sektorze transportu, w którym CUPT jest instytucją pośredniczącą lub wdrażającą, zakontraktowane mamy prawie 90% środków, podpisanych ponad 300 umów z beneficjentami. 
	W sektorze transportu, w którym CUPT jest instytucją pośredniczącą lub wdrażającą, zakontraktowane mamy prawie 90% środków, podpisanych ponad 300 umów z beneficjentami. 
	Do końca perspektywy, czyli 2023 roku podpisane zostaną umowy na pozostałe środki, co pozwoli skonsumować 100% alokacji.

	* Wyliczone według średniego kursu euro NBP z sierpnia 2020 r.
	* Wyliczone według średniego kursu euro NBP z sierpnia 2020 r.

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

	Figure
	Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI)
	Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI)

	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.Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z EFS zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z
	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.Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z EFS zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z
	 

	Fundusz Spójności (FS) – jest przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obs
	 
	 
	 


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


	Waldemar Buda 
	Waldemar Buda 
	sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej 
	 
	 
	 


	Figure
	Figure
	Fot. MFiPR
	Fot. MFiPR

	„Polityka spójności napędza w Polsce nowe inwestycje już od kilkunastu lat. Również w nowej perspektywie finansowej będzie zapewniać nam długoterminowy wzrost gospodarczy. Polska wciąż będzie największym beneficjentem polityki spójności w całej Unii Europejskiej. To oznacza nieprzerwane źródło finansowania wielkich, ważnych dla kraju projektów. Środki te zainwestujemy m.in. w transport, energetykę, przedsiębiorczość, ochronę środowiska czy cyfryzację”.
	„Polityka spójności napędza w Polsce nowe inwestycje już od kilkunastu lat. Również w nowej perspektywie finansowej będzie zapewniać nam długoterminowy wzrost gospodarczy. Polska wciąż będzie największym beneficjentem polityki spójności w całej Unii Europejskiej. To oznacza nieprzerwane źródło finansowania wielkich, ważnych dla kraju projektów. Środki te zainwestujemy m.in. w transport, energetykę, przedsiębiorczość, ochronę środowiska czy cyfryzację”.
	 
	 
	 


	Polska jest największym 
	Polska jest największym 
	Polska jest największym 
	beneficjentem pomocy unijnej. 
	 
	W latach 2014–2020 Unia 
	Europejska przeznaczyła dla 
	naszego kraju 
	82,5 mld euro.
	 
	Podział środków i kierunki ich 
	wykorzystania były przedmiotem 
	dyskusji oraz uzgodnień władz 
	centralnych i samorządowych 
	 
	z różnymi partnerami. 

	Źródło: MFiPR
	Źródło: MFiPR


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


	Efekty wykorzystania funduszy unijnych w transporcie 
	Efekty wykorzystania funduszy unijnych w transporcie 
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	Źródło: CUPT
	Źródło: CUPT

	Wsparcie dla transportu
	Wsparcie dla transportu

	Transport w programach
	Transport w programach
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
	www.pois.gov.pl
	www.pois.gov.pl

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

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


	Andrzej Adamczyk,
	Andrzej Adamczyk,
	minister infrastruktury:

	Figure
	Fot. MI
	Fot. MI

	„Jestem przekonany, że dzięki determinacji rządu i sprawnemu wykorzystywaniu środków unijnych stworzymy spójny system transportowy naszego kraju. Konsekwentnie zabiegamy o to, by kluczowe odcinki dróg, m.in. szlak Via Carpatia, włączyć do sieci bazowej TEN-T”.
	„Jestem przekonany, że dzięki determinacji rządu i sprawnemu wykorzystywaniu środków unijnych stworzymy spójny system transportowy naszego kraju. Konsekwentnie zabiegamy o to, by kluczowe odcinki dróg, m.in. szlak Via Carpatia, włączyć do sieci bazowej TEN-T”.
	 
	 


	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020:Do pobrania dokument PDF: Polityka spójności na lata 2014–2020Nowością w stosunku do poprzedniego okresu programowania są dwa instrumenty terytorialne:
	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020:Do pobrania dokument PDF: Polityka spójności na lata 2014–2020Nowością w stosunku do poprzedniego okresu programowania są dwa instrumenty terytorialne:
	www.funduszeeuropejskie.gov.pl
	 

	 
	 

	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – zachęca się, by ZIT wykorzystywały środki z różnych funduszy:strony/o-funduszach/zasady-dzialania-fun-duszy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/
	 
	https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa:
	 

	Program Współpracy Transnarodowej Europa ŚrodkowaProgram Współpracy Transnarodowej Region Morza BałtyckiegoProgram Współpracy Międzyregionalnej Interreg EuropaSerwis Europejskiej Współpracy Terytorialnej
	 
	 
	 

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

	https://www.gov.pl/web/sport-turystyka/program-
	horyzont-2020

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


	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 jest największym w Unii Europejskiej programem finansowanym z Funduszy Europejskich. Kontynuuje on założenia POIiŚ 2007–2013.
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 jest największym w Unii Europejskiej programem finansowanym z Funduszy Europejskich. Kontynuuje on założenia POIiŚ 2007–2013.
	Cel: Program wpisuje się też w założenia strategii Europa 2020, której kluczowym celem jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
	Budżet: 27,4 mld euro, w tym na transport – 19,6 mld euro. Główne obszary, na które przekazywane są środki, to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. 
	 

	Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia można korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów lub jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.
	 
	 
	 

	Do 31 sierpnia 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CUPT podpisało z beneficjentami 299 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę dofinansowania unijnego o wysokości 74,8 mld zł. Stanowi to prawie 87% wykorzystanych środków POIiŚ.
	Zatwierdzone płatności UE wyniosły łącznie ponad 42 mld zł.
	 


	Waldemar Buda 
	Waldemar Buda 
	sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej 
	 


	Figure
	Fot. MFiPR
	Fot. MFiPR

	„Budżet Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, czyli największego programu w Europie realizowanego przy wsparciu środków unijnych, to około 120 mld zł. Środki unijne przyczyniają się do rozwoju transportu kolejowego, drogowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Ponad 70 proc. całkowitego budżetu POIiŚ to przedsięwzięcia wspierające rozwój projektów transportowych ważnych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej np. w ramach szlaku Via Baltica czy Via Carpatia, Polski jako kraju, ale też ważnych
	„Budżet Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, czyli największego programu w Europie realizowanego przy wsparciu środków unijnych, to około 120 mld zł. Środki unijne przyczyniają się do rozwoju transportu kolejowego, drogowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Ponad 70 proc. całkowitego budżetu POIiŚ to przedsięwzięcia wspierające rozwój projektów transportowych ważnych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej np. w ramach szlaku Via Baltica czy Via Carpatia, Polski jako kraju, ale też ważnych
	 
	 


	Struktura POIiŚ 2014 – 2020 w sektorze transportu
	Struktura POIiŚ 2014 – 2020 w sektorze transportu

	Figure
	*  Wartość wg stanu na 31 sierpnia 2020 r. przeliczona wg kursu obowiązującego w sierpniu 2020 r. 
	*  Wartość wg stanu na 31 sierpnia 2020 r. przeliczona wg kursu obowiązującego w sierpniu 2020 r. 

	Szybki i bezpieczny ruch kolejowy w Łodzi
	Szybki i bezpieczny ruch kolejowy w Łodzi

	W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie linia kolejowa w tunelu, która udrożni węzeł, co w efekcie skróci czas przejazdu pociągów w ramach Łódzkiego Węzła Kolejowego. Nowe połączenie kolejowe między stacją Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec a stacją Łódź Fabryczna pozwoli na rozszerzenie oferty transportowej na terenie miasta, zastąpi części ruchu samochodowego transportem kolejowym, wprowadzi wyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, wyeliminuje bariery architektonicznych dla niepełnosprawnych, pod
	W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie linia kolejowa w tunelu, która udrożni węzeł, co w efekcie skróci czas przejazdu pociągów w ramach Łódzkiego Węzła Kolejowego. Nowe połączenie kolejowe między stacją Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec a stacją Łódź Fabryczna pozwoli na rozszerzenie oferty transportowej na terenie miasta, zastąpi części ruchu samochodowego transportem kolejowym, wprowadzi wyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, wyeliminuje bariery architektonicznych dla niepełnosprawnych, pod
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	mapadotacji.pl


	Nazwa projektu:  Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna–Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec
	Nazwa projektu:  Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna–Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec
	 

	Całkowita wartość projektu: 1 760 713 064 zł
	Dofinansowanie UE: 1 219 254 777 zł
	Beneficjent:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

	Olsztyn zwiększa komfort mieszkańców usprawniając drogi
	Olsztyn zwiększa komfort mieszkańców usprawniając drogi

	Zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych to kluczowe efekty budowy obwodnicy, które podniosły standard życia lokalnych społeczności. Inwestycja odciążyła również miasto od nadmiernego ruchu drogowo-tranzytowego, a dzięki niej powstał bezpieczny odcinek drogi o wysokich parametrach. Nowa obwodnica zapewnia wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych
	Zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych to kluczowe efekty budowy obwodnicy, które podniosły standard życia lokalnych społeczności. Inwestycja odciążyła również miasto od nadmiernego ruchu drogowo-tranzytowego, a dzięki niej powstał bezpieczny odcinek drogi o wysokich parametrach. Nowa obwodnica zapewnia wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych
	 


	Figure
	Fot. GDDKiA
	Fot. GDDKiA

	Nazwa projektu:  Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16
	Nazwa projektu:  Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16
	 

	Całkowita wartość projektu: 473 491 300 zł
	Dofinansowanie UE: 367 706 575 zł
	Beneficjent:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
	 


	Góra Kalwaria z bezpieczną obwodnicą
	Góra Kalwaria z bezpieczną obwodnicą

	Realizacja projektu podniesie standard życia lokalnych społeczności przez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i emisji spalin na drogach alternatywnych. Podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i niezmechanizowanego oraz komfort i płynność jazdy. Wraz z budową 9 km odcinka obwodnicy powstały węzły drogowe, skrzyżowania jednopoziomowe, wiadukty, estakady, most, przepusty, przejście podziemne dla pieszych, ekrany akustyczne oraz bariery ochronne. 
	Realizacja projektu podniesie standard życia lokalnych społeczności przez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i emisji spalin na drogach alternatywnych. Podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i niezmechanizowanego oraz komfort i płynność jazdy. Wraz z budową 9 km odcinka obwodnicy powstały węzły drogowe, skrzyżowania jednopoziomowe, wiadukty, estakady, most, przepusty, przejście podziemne dla pieszych, ekrany akustyczne oraz bariery ochronne. 
	Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T. Ma to wpływ na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

	Figure
	Fot. GDDKiA
	Fot. GDDKiA

	Nazwa projektu:  Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79
	Nazwa projektu:  Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79
	Całkowita wartość projektu: 419 850 219 zł
	Dofinansowanie UE: 254 220 472 zł
	Beneficjent:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
	 


	Gliwicka obwodnica poprawi jakość życia mieszkańców
	Gliwicka obwodnica poprawi jakość życia mieszkańców

	Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej miasta przez wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej strefie ekonomicznej. 
	Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej miasta przez wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej strefie ekonomicznej. 
	Obwodnica przyczyni się do zwiększenia dostępności terenów inwestycyjnych, zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawy płynności ruchu i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Tym samym wpłynie na poprawę komfortu, zdrowia i jakości życia w Gliwicach.
	Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej Śląska przez poprawę sieci dróg.

	Figure
	Fot. 
	Fot. 
	mapadotacji.pl


	Nazwa projektu:  Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – zachodnia część obwodnicy miasta
	Nazwa projektu:  Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – zachodnia część obwodnicy miasta
	 

	Całkowita wartość projektu: 122 366 413 zł
	Dofinansowanie UE: 87 681 274 zł
	Beneficjent:  Miasto Gliwice

	Zintegrowana infrastruktura drogowa w Bielsku-Białej
	Zintegrowana infrastruktura drogowa w Bielsku-Białej

	Projekt przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu i wzrostu płynności ruchu pojazdów, w tym szczególnie pojazdów ciężkich, dzięki dostosowaniu drogi do odpowiednich parametrów nośności oraz wydzieleniu pasów do skrętu w lewo. Mieszkańcy obszarów w korytarzu drogi odczują zmniejszenie uciążliwości dla środowiska w postaci redukcji hałasu i ilości toksycznych składników spalin. Nowe obustronne chodniki, przejścia dla pieszych z azylami i aktywnymi znakami, zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu. Natomiast dzię
	Projekt przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu i wzrostu płynności ruchu pojazdów, w tym szczególnie pojazdów ciężkich, dzięki dostosowaniu drogi do odpowiednich parametrów nośności oraz wydzieleniu pasów do skrętu w lewo. Mieszkańcy obszarów w korytarzu drogi odczują zmniejszenie uciążliwości dla środowiska w postaci redukcji hałasu i ilości toksycznych składników spalin. Nowe obustronne chodniki, przejścia dla pieszych z azylami i aktywnymi znakami, zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu. Natomiast dzię

	Figure
	Fot. UM Bielsko-Biała
	Fot. UM Bielsko-Biała

	Nazwa projektu: Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowska / ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej
	Nazwa projektu: Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowska / ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej
	 

	Całkowita wartość projektu: 103 203 861 zł
	Dofinansowanie UE: 84 403 900 zł
	Beneficjent:  Miasto Bielsko-Biała

	Zielona Góra z niskoemisyjnym transportem
	Zielona Góra z niskoemisyjnym transportem

	Centrum przesiadkowe i nowoczesna flota autobusowa to dwa kluczowe elementy projektu niskoemisyjności. Centrum zintegruje miejskie środki transportu, czyli komunikację autobusową i kolejową w jednym węźle, przyczyniając się do zwiększenia mobilności. Funkcjonować będzie jako węzeł dla podróżnych obsługujący ruch lokalny, regionalny, międzyregionalny i międzynarodowy. Natomiast wymiana floty autobusówdiesli na flotę mieszaną umożliwi ograniczenie hałasu oraz poprawę jakości powietrza przez minimalizację emis
	Centrum przesiadkowe i nowoczesna flota autobusowa to dwa kluczowe elementy projektu niskoemisyjności. Centrum zintegruje miejskie środki transportu, czyli komunikację autobusową i kolejową w jednym węźle, przyczyniając się do zwiększenia mobilności. Funkcjonować będzie jako węzeł dla podróżnych obsługujący ruch lokalny, regionalny, międzyregionalny i międzynarodowy. Natomiast wymiana floty autobusówdiesli na flotę mieszaną umożliwi ograniczenie hałasu oraz poprawę jakości powietrza przez minimalizację emis

	Figure
	Fot. MZK Zielona Góra
	Fot. MZK Zielona Góra

	Nazwa projektu:  Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze
	Nazwa projektu:  Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze
	 

	Całkowita wartość projektu: 284 825 8414 zł
	Dofinansowanie UE: 182 350 698 zł
	Beneficjent:  Miasto Zielona Góra

	Gorzów Wielkopolski z nowoczesną flotą tramwajów
	Gorzów Wielkopolski z nowoczesną flotą tramwajów

	Nowoczesny, niskopodłogowy tabor tramwajowy dostarczony w ramach projektu jest przyjazny dla wszystkich osób z ograniczoną mobilnością, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla osób z wózkami dziecięcymi. Klimatyzowane wnętrza są wyposażone w systemy informacji pasażerskiej, automat do sprzedaży biletów, system zliczania pasażerów, a także w Wi-Fi i gniazda ładowarek USB. Realizacja projektu podniosła atrakcyjność komunikacji zbiorowej przez skrócenie czasu przejazdu między przystankami, a także 
	Nowoczesny, niskopodłogowy tabor tramwajowy dostarczony w ramach projektu jest przyjazny dla wszystkich osób z ograniczoną mobilnością, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla osób z wózkami dziecięcymi. Klimatyzowane wnętrza są wyposażone w systemy informacji pasażerskiej, automat do sprzedaży biletów, system zliczania pasażerów, a także w Wi-Fi i gniazda ładowarek USB. Realizacja projektu podniosła atrakcyjność komunikacji zbiorowej przez skrócenie czasu przejazdu między przystankami, a także 
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	Figure
	Fot. Bartłomiej Nowosielski UM Gorzów Wlkp.
	Fot. Bartłomiej Nowosielski UM Gorzów Wlkp.

	Nazwa projektu: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna 
	Nazwa projektu: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna 
	Całkowita wartość projektu: 123 653 167 zł
	Dofinansowanie UE: 74 623 731 zł
	Beneficjent:  Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
	 


	Poznań z przywilejami dla pieszych i rowerzystów
	Poznań z przywilejami dla pieszych i rowerzystów

	Przebudowa ulic i chodników w dużej części śródmieścia wraz z modernizacją torowisk tramwajowych i budową nowej trasy tramwajowej ma służyć pieszym i rowerzystom. To właśnie dla nich są: nowa trasa tramwajowa, nowe drogi rowerowe i enklawy zieleni, równe i szerokie chodniki. Nowoczesna infrastruktura tramwajowa, w tym przystanki, dostępna będzie również dla osób z niepełnosprawnościami przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych takich jak odpowiedniej wysokości platform przystankowych dostosowan
	Przebudowa ulic i chodników w dużej części śródmieścia wraz z modernizacją torowisk tramwajowych i budową nowej trasy tramwajowej ma służyć pieszym i rowerzystom. To właśnie dla nich są: nowa trasa tramwajowa, nowe drogi rowerowe i enklawy zieleni, równe i szerokie chodniki. Nowoczesna infrastruktura tramwajowa, w tym przystanki, dostępna będzie również dla osób z niepełnosprawnościami przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych takich jak odpowiedniej wysokości platform przystankowych dostosowan
	Projekt pośrednio przyczyni się do realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, gdyż dzięki zwiększeniu udziału transportu szynowego w transporcie pasażerskim nastąpi redukcja emisji CO, która jest jednym ze wskaźników realizacji w strategii. 
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	Figure
	Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie
	Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

	Nazwa projektu:  Program Centrum – etap I przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa
	Nazwa projektu:  Program Centrum – etap I przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa
	 
	 
	 

	Całkowita wartość projektu: 100 000 000 zł
	Dofinansowanie UE: 45 422 764 zł 
	Beneficjent:  Poznań – miasto na prawach powiatu
	 


	Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany z nowoczesną nawigacją
	Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany z nowoczesną nawigacją

	System oznakowania nawigacyjnego w rejonie portów: Gdynia, Gdańsk, Hel, Władysławowo, Elbląg, Puck, Zatoki Gdańskiej i Pucka, rejonu Półwyspu Helskiego oraz wybrzeża południowego, środkowego i wschodniego został zmodernizowany do aktualnych możliwości technicznych, informatycznych i radiowych oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska. Ta zmiana przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich, poprawy ich funkcjonowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi. W ramach projektu przeb
	System oznakowania nawigacyjnego w rejonie portów: Gdynia, Gdańsk, Hel, Władysławowo, Elbląg, Puck, Zatoki Gdańskiej i Pucka, rejonu Półwyspu Helskiego oraz wybrzeża południowego, środkowego i wschodniego został zmodernizowany do aktualnych możliwości technicznych, informatycznych i radiowych oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska. Ta zmiana przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich, poprawy ich funkcjonowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi. W ramach projektu przeb
	Projekt jest komplementarny z celami Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

	Figure
	Fot. Urząd Morski w Gdyni
	Fot. Urząd Morski w Gdyni

	Nazwa projektu: Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation
	Nazwa projektu: Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation
	Całkowita wartość projektu: 43 214 094 zł
	Dofinansowanie UE: 36 730 117 zł
	Beneficjent:  Urząd Morski w Gdyni

	Gdański Port Północny dostępny dla większych jednostek
	Gdański Port Północny dostępny dla większych jednostek

	Dzięki realizacji projektu dotychczasowy tor zyskał nowe parametry techniczne umożliwiające dwukierunkową żeglugę. Obecnie do Portu mogą wchodzić i wychodzić jednocześnie zbiornikowce i kontenerowce. W ramach modernizacji toru wodnego wykorzystano pobierany piaszczysty urobek do sztucznego zasilania brzegu morskiego. Łącznie na plażach Zatoki Gdańskiej oraz północnych nad morzem otwartym odłożono ok. 4 mln m³ piasku na odcinku ok. 15 km. Ochronę brzegu morskiego wzmocniono w Jelitkowie, Jastrzębiej Górze, O
	Dzięki realizacji projektu dotychczasowy tor zyskał nowe parametry techniczne umożliwiające dwukierunkową żeglugę. Obecnie do Portu mogą wchodzić i wychodzić jednocześnie zbiornikowce i kontenerowce. W ramach modernizacji toru wodnego wykorzystano pobierany piaszczysty urobek do sztucznego zasilania brzegu morskiego. Łącznie na plażach Zatoki Gdańskiej oraz północnych nad morzem otwartym odłożono ok. 4 mln m³ piasku na odcinku ok. 15 km. Ochronę brzegu morskiego wzmocniono w Jelitkowie, Jastrzębiej Górze, O

	Figure
	Fot. Urząd Morski w Gdyni
	Fot. Urząd Morski w Gdyni

	Nazwa projektu:  
	Nazwa projektu:  
	Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku
	Całkowita wartość projektu: 
	153 911 808 zł
	Dofinansowanie UE:
	 130 792 454 zł
	Beneficjent:  Urząd Morski w Gdyni 

	Nowe statki zabezpieczą polskie porty morskie
	Nowe statki zabezpieczą polskie porty morskie

	Dwie nowoczesne jednostki będą eksploatowane na obszarach właściwości terytorialnej Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni, jak również na całym akwenie Morza Bałtyckiego. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Będą mogły również służyć jako jednostki o funkcjach ratowniczych i przeciwpożarowych, wspomagając w tych zadaniach inne służby. Wielozadaniowe statki zapewnią bez
	Dwie nowoczesne jednostki będą eksploatowane na obszarach właściwości terytorialnej Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni, jak również na całym akwenie Morza Bałtyckiego. Jednostki będą pełnić funkcję lodołamaczy, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Będą mogły również służyć jako jednostki o funkcjach ratowniczych i przeciwpożarowych, wspomagając w tych zadaniach inne służby. Wielozadaniowe statki zapewnią bez

	Figure
	Fot. Urząd Morski w Szczecinie
	Fot. Urząd Morski w Szczecinie

	Nazwa projektu: NOSTRI MARIS – Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających
	Nazwa projektu: NOSTRI MARIS – Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających
	 

	Całkowita wartość projektu: 217 564 088 zł
	Dofinansowanie UE: 184 722 988 zł
	Beneficjent:  Urząd Morski w Szczecinie

	Przenosimy transport towarów z dróg na kolej
	Przenosimy transport towarów z dróg na kolej

	W ramach realizowanego projektu zakupione lokomotywy trafią do floty beneficjenta, który będzie jeszcze w większym stopniu przewoził towary koleją rozwijając transport intermodalny. Takie działanie będzie pozytywnie wpływało na rozwój i integrację gałęzi multimodalnego systemu transportowego oraz wypromuje zrównoważony transport i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszy natężenie hałasu. Zwiększenie taboru jest elementem szerszej strategii rozwoju beneficjenta mającej na celu zoptymalizowanie tra
	W ramach realizowanego projektu zakupione lokomotywy trafią do floty beneficjenta, który będzie jeszcze w większym stopniu przewoził towary koleją rozwijając transport intermodalny. Takie działanie będzie pozytywnie wpływało na rozwój i integrację gałęzi multimodalnego systemu transportowego oraz wypromuje zrównoważony transport i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszy natężenie hałasu. Zwiększenie taboru jest elementem szerszej strategii rozwoju beneficjenta mającej na celu zoptymalizowanie tra
	 
	 


	Figure
	Fot. Laude Smart Intermodal S.A.
	Fot. Laude Smart Intermodal S.A.

	Nazwa projektu: Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw
	Nazwa projektu: Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw
	 
	 

	Całkowita wartość projektu: 
	94 162 269 zł
	Dofinansowanie UE: 38 282 427 zł
	Beneficjent: Laude Smart Intermodal S.A.

	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020

	Priorytet IIII Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
	Priorytet IIII Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW) jest instrumentem wsparcia dla pięciu województw tworzących makroregion Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.Cel: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Uzupełnienie i wzmocnienie działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014–2020. Projekty realizowane w ramach POPW uzupełniają i wzmacniają działania prowadzone w ramach region
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Małgorzata Jarosińska-Jedynak sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej
	Małgorzata Jarosińska-Jedynak sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej
	 
	 


	Figure
	Fot. MFiPR
	Fot. MFiPR

	„Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich Polska Wschodnia staje się coraz bardziej dostępna w wymiarze transportu. Inwestycje służą mieszkańcom i lokalnemu biznesowi. Płynące z nich korzyści doceniają też goście, turyści i coraz liczniejsi inwestorzy.”
	„Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich Polska Wschodnia staje się coraz bardziej dostępna w wymiarze transportu. Inwestycje służą mieszkańcom i lokalnemu biznesowi. Płynące z nich korzyści doceniają też goście, turyści i coraz liczniejsi inwestorzy.”
	 


	Białystok i Bielsk Podlaski z nowoczesnymi dworcami kolejowymi
	Białystok i Bielsk Podlaski z nowoczesnymi dworcami kolejowymi

	Projekt pozwolił na rehabilitację linii kolejowej o długości 46 km oraz na przebudowę dworców kolejowych w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku. W drugim z tych miast w ramach inwestycji został przywrócony pierwotny wystrój wnętrza z uwzględnieniem takich elementów jak zdobienia ścian i sufitów, żeliwnych słupów oraz ozdobnej posadzki. Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje swoim wyglądem do tego z ok. 1910 roku. Przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu – przez wyeksponowanie jego walorów architektonicznych i
	Projekt pozwolił na rehabilitację linii kolejowej o długości 46 km oraz na przebudowę dworców kolejowych w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku. W drugim z tych miast w ramach inwestycji został przywrócony pierwotny wystrój wnętrza z uwzględnieniem takich elementów jak zdobienia ścian i sufitów, żeliwnych słupów oraz ozdobnej posadzki. Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje swoim wyglądem do tego z ok. 1910 roku. Przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu – przez wyeksponowanie jego walorów architektonicznych i
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	Fot. PKP S.A.
	Fot. PKP S.A.

	Nazwa projektu:  Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok–Bielsk Podlaski (Lewki)
	Nazwa projektu:  Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok–Bielsk Podlaski (Lewki)
	Całkowita wartość projektu:  124 553 816 zł
	Dofinansowanie UE: 85 939 192 zł
	Beneficjent:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
	Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Polskie Koleje Państwowe S.A.

	Instrument „Łącząc Europę” – CEF
	Instrument „Łącząc Europę” – CEF

	(ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument 
	(ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument 
	(ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument 
	finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T 


	Cel: Wsparcie rozwoju trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.
	Cel: Wsparcie rozwoju trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.
	Budżet: Dostępna pula środków na inwestycje w sektorze transportu w perspektywie finansowej 2014–2020 dla beneficjentów z krajów UE wynosi ponad 26 mld euro, z czego 11,3 mld euro pochodzi z Funduszu Spójności i mogły się o nie ubiegać wyłącznie państwa kohezyjne. Środki z puli kohezyjnej zostały już rozdysponowane w ramach konkursów CEF (nabory 2014, 2015 i 2016). Polscy beneficjenci otrzymali również wsparcie w ramach następujących konkursów: 2016 CEF Synergy, 2017 CEF Blending, 2017 CEF SESAR, 2018 CEF T
	 
	 
	 

	Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. Wzrost ten będzie sprzyjał integracji społeczeństwa przez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Taka inicjatywa przyniesie korzyść całej Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno wzrostu konkurencyjności, jak i spójności gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej. Dodatkową wartością będzie stworzenie środowiska bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym i publicznym przez połączenie ich środków finansowyc
	Fundusz ma również pomóc państwom unijnym w osiągnięciu celów tzw. 20–20–20 wyznaczonych w Strategii Europa 2020, tj.:
	 
	.
	.
	.
	.
	 

	ograniczenie emisji CO co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 roku;
	2


	.
	.
	.
	 

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

	.
	.
	.
	 

	zwiększenie efektywności użycia energii o 20%.



	Figure
	Podane wartości dotyczą projektów, dla których zostały podpisane Grant Agreement (GA) – umowy o udzielenie dotacji. W ramach konkursu 2019 CEF Transport MAP wyłoniono 4 kolejne projekty, na które planuje się podpisać GA.
	Podane wartości dotyczą projektów, dla których zostały podpisane Grant Agreement (GA) – umowy o udzielenie dotacji. W ramach konkursu 2019 CEF Transport MAP wyłoniono 4 kolejne projekty, na które planuje się podpisać GA.

	Żródło: CUPT
	Żródło: CUPT

	Nowoczesny system dokowania w Świnoujściu
	Nowoczesny system dokowania w Świnoujściu

	Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Portem Trelleborg oraz armatorem TT-Line AB. W ramach tego projektu w Terminalu Promowym w Świnoujściu wdrożono pilotażowy Portowy System Dokowania (PNDS – Port Navigation Docking System).” Ma on na celu podnieść bezpieczeństwo i niezawodność cumowania promów do nabrzeża, gdzie manewrowanie jest często bardzo wymagające z uwagi na trudne warunki pogodowe panujące w tym rejonie. System ten za pomocą dwóch skanerów laserowych określa dokładne położenie, przesyła in
	Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Portem Trelleborg oraz armatorem TT-Line AB. W ramach tego projektu w Terminalu Promowym w Świnoujściu wdrożono pilotażowy Portowy System Dokowania (PNDS – Port Navigation Docking System).” Ma on na celu podnieść bezpieczeństwo i niezawodność cumowania promów do nabrzeża, gdzie manewrowanie jest często bardzo wymagające z uwagi na trudne warunki pogodowe panujące w tym rejonie. System ten za pomocą dwóch skanerów laserowych określa dokładne położenie, przesyła in
	Działanie systemu pilotowo-dokującego do nawigacji portowej jest też proekologiczne. Sprawniejsze i szybsze cumowanie oznacza mniejszą emisję spalin i hałasu do środowiska.

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


	Nazwa projektu: Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja–Polska III” (Sweden–Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III)
	Nazwa projektu: Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja–Polska III” (Sweden–Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III)
	Całkowita wartość projektu: 180 000 euro
	Dofinansowanie UE: 84 000 euro 
	Beneficjent:  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w partnerstwie z podmiotami ze Szwecji 
	 


	Rail Baltica – polski odcinek w modernizacji
	Rail Baltica – polski odcinek w modernizacji

	Linia kolejowa E75 jest elementem składowym priorytetowego przedsięwzięcia w korytarzu Morze Północne–Morze Bałtyckie, funkcjonującego pod nazwą „Rail Baltica”, zakładającego utworzenie jednolitego korytarza kolejowego łączącego Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą. Jest to priorytetowy projekt UE, który ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ będzie jedynym połączeniem kolejowym krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej o szerokości toru 1435 mm. W ramach pr
	Linia kolejowa E75 jest elementem składowym priorytetowego przedsięwzięcia w korytarzu Morze Północne–Morze Bałtyckie, funkcjonującego pod nazwą „Rail Baltica”, zakładającego utworzenie jednolitego korytarza kolejowego łączącego Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą. Jest to priorytetowy projekt UE, który ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ będzie jedynym połączeniem kolejowym krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej o szerokości toru 1435 mm. W ramach pr

	Figure
	Fot. PKP PLK S.A.
	Fot. PKP PLK S.A.

	Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew-Białystok (faza I)
	Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew-Białystok (faza I)
	Szacunkowa wartość całkowita projektu: 1 584 079 935 zł 
	Szacunkowa wartość dofinansowanie UE: 1 207 068 912 zł
	Beneficjent:  PKP PLK S.A.

	Projekty z Polski według sektorów – konkursy CEF w latach: 2014, 2015, oraz 2016 (Transport oraz CEF Synergy), 2017 (CEF Blending, 2017 CEF SESAR), 2018 (CEF Transport) oraz 2019 (CEF Transport) – wartość dofinansowania UE
	Projekty z Polski według sektorów – konkursy CEF w latach: 2014, 2015, oraz 2016 (Transport oraz CEF Synergy), 2017 (CEF Blending, 2017 CEF SESAR), 2018 (CEF Transport) oraz 2019 (CEF Transport) – wartość dofinansowania UE
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	kolejowy
	kolejowy
	kolejowy
	 3 181,69 mln euro

	drogowy
	drogowy
	 503,52 mln euro

	morski
	morski
	 178,25 mln euro

	systemy zarządzania ruchem lotniczym
	systemy zarządzania ruchem lotniczym
	 13,08 mln euro

	paliw alternatywnych
	paliw alternatywnych
	 7,03 mln euro

	intermodalny
	intermodalny
	 0,59 mln euro


	Figure
	Rola CUPT: od przygotowania wniosku po realizację
	Rola CUPT: od przygotowania wniosku po realizację

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

	Figure
	Zintegrowany Model Ruchu
	Zintegrowany Model Ruchu

	Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi prace nad stworzeniem krajowego Zintegrowanego Modelu Ruchu. Narzędzie jest przeznaczone do optymalizacji procesu planowania strategicznego w sektorze transportu oraz jako instrument wsparcia dla wypełnienia warunków KE finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021–2027.
	Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi prace nad stworzeniem krajowego Zintegrowanego Modelu Ruchu. Narzędzie jest przeznaczone do optymalizacji procesu planowania strategicznego w sektorze transportu oraz jako instrument wsparcia dla wypełnienia warunków KE finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021–2027.
	 

	Zintegrowany Model Ruchu jest modelem 4-stopniowym, obejmującym sieć drogową, siatkę połączeń publicznego transportu zbiorowego w postaci sieci kolejowej i połączeń autobusowych, ponadto uwzględnia sieć dróg wodnych śródlądowyc, porty morskie i lotnicze.
	W modelu ruchu zastosowano podział na rejony komunikacyjne odpowiadające podziałowi administracyjnemu Polski na poziomie gmin. Model bazowy jest zbudowany na rok 2015 przy użyciu oprogramowania PTV VISUM. Równolegle jest opracowywany jest wariant na rok 2019 oraz sieciowa prognoza ruchu na lata 2025, 2030 i dalsze. 
	Prace realizowane są we współpracy z firmą doradczą Arup Polska sp. z o.o. Ponadto współpracujemy z ekspertami z Polski oraz zagranicy, w tym również z przedstawicielami Ministerstw oraz Inicjatywy JASPERS. Planowane zakończenie przewidujemy na koniec roku 2020.
	 


	Transportowe Obserwatorium Badawcze
	Transportowe Obserwatorium Badawcze

	W 2017 r. przy CUPT zostało powołane Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB). Zgodnie z założeniami, stwarza ono możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń między różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym. Dotychczas w ramach TOB były porusza
	W 2017 r. przy CUPT zostało powołane Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB). Zgodnie z założeniami, stwarza ono możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń między różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym. Dotychczas w ramach TOB były porusza
	 
	www.cupt.gov.pl

	Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. 

	Inicjatywa JASPERS
	Inicjatywa JASPERS

	(ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions)
	(ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

	INICJATYWA JASPERS jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jej pełna nazwa to Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Została powołana do życia w 2005 r. W Polsce JASPERS działa od 2006 r., a warszawskie biuro Inicjatywy zostało otwarte w 2007 r.
	INICJATYWA JASPERS jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jej pełna nazwa to Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Została powołana do życia w 2005 r. W Polsce JASPERS działa od 2006 r., a warszawskie biuro Inicjatywy zostało otwarte w 2007 r.
	ZAKRES POMOCY
	JASPERS pomaga w przygotowaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Inicjatywa umożliwia Komisji Europejskiej i innym zaangażowanym instytucjom dzielenie się z państwami członkowskimi doświadczeniem w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania unijnych funduszy inwestycyjnych.
	Doradztwo na etapie przygotowania projektów (tzw. Doradztwo JASPERS – JASPERS Advisory) obejmuje:
	.
	.
	.
	.
	 

	weryfikację dokumentacji projektowej, m.in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności wraz z wyborem wariantu dokumentacji środowiskowej, analizę kosztów i korzyści, analizę finansową;

	.
	.
	.
	 

	analizę kwestii problemowych wskazanych przez beneficjenta;

	.
	.
	.
	 

	wsparcie w opracowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;

	.
	.
	.
	 

	pomoc przy pracach koncepcyjnych.
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	Fundusze Europejskie
	Fundusze Europejskie
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	Publikacja współfinansowana z Funduszu Spójności 
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	Publikacja współfinansowana z Funduszu Spójności 

	w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 
	w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

	Edycja 2020. Stan na 31 sierpnia 2020 r.
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		Listy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L

		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI

		Nagłówki



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Właściwe zagnieżdżenie		Zatwierdzono		Właściwe zagnieżdżenie
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