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Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

z siedzibą przy ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa 

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  

(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) 
  

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach: 
Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

 Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T 

Przedmiot konkursu: 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla 
pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenia szkół 
w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.  

1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione w 
okresie kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 polegające na wyznaczeniu, wyniesieniu i doposażeniu przejść dla 
pieszych oraz doposażeniu szkół w narzędzia edukacyjne (zakup i montaż). Przedmiotem 
dofinansowania mogą być wyłącznie:  

a) Wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne) 
b) Wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów – celem poprawy widoczności 

pieszych lub rowerzystów i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do 
przejścia lub przejazdu; 

c)  Azyl dla pieszych – celem poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej 
strefy oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię; 

d) Ogrodzenie/balustrada – jako zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i 
rowerzystów; 

e) Próg wyspowy, płytowy, listwowy – ograniczający prędkość pojazdów na drogach; 
f) Wyświetlacz prędkości – w celu uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, np. przy 

przejściach przez miejscowości, przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów lub 
ostrymi zakrętami; 

g)  Wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) – dla pieszych lub rowerzystów – sygnalizatory akustyczne 
i wibracyjne na przejściach dla pieszych - zwiększające bezpieczeństwo osób z 
niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu. 

h)  Miasteczko rowerowe stacjonarne – czyli kompleks obiektów przeznaczonych do nauki 
przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede 
wszystkim do nauki jazdy na rowerze; 
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i) Miasteczko rowerowe mobilne – j.w w wersji mobilnej; 
j)  Miasteczko ruchu drogowego; 
k) Symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna) – urządzenie 

przeznaczone do użytkowania w placówkach; 
l) Trenażer czasu reakcji - urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w 

zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia; 
m) Symulator zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających 

dzieci) – symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z 
prędkością 6-10 km/h; 

n) Symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w  placówkach 
szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia 
dla pieszych. 

o) Koszty montażu  
p) Gwarancje dla zakupionego sprzętu (gwarancja powinna obejmować okres trwałości projektu tj. 

co najmniej 5 lat od chwili zakupu) 
q) Koszty zarządzania projektem – wydatki osobowe do 1%  kosztów bezpośrednich (zadań w 

ramach Projektu) 
r) Działania informacyjno-promocyjne realizowane siłami własnymi 

 
Zakres od a) do g) jest kwalifikowalny pod warunkiem doposażenia lub wyznaczenia/ wyniesienia przejścia 
dla pieszych na drodze mającej status drogi publicznej (klasy GP, G, Z, L, D) 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 100 000 000,00 zł. 
Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs w trakcie trwania konkursu w drodze zmiany 
Regulaminu oraz zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej po rozstrzygnięciu konkursu.  

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. 
 

Projekt będzie rozliczany uproszczonymi metodami rozliczania wydatków, o których mowa w art. 67 (1) lit. c 
i d rozporządzenia ogólnego, czyli kwotami ryczałtowymi i stawką ryczałtową.  Koszty uproszczone zostaną 
wyliczone przez wnioskodawcę w projekcie budżetu, zgodnie z art. 67 (5) lit. aa) rozporządzenia ogólnego 
(tzw. metoda draft budget,). Szczegółowe zasady realizacji i wyliczania kosztów uproszczonych zostały 
określone w podrozdziale 6.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
FS na lata 2014-2020  oraz w Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących uproszczonych form kosztów: 
Finansowanie według stawek zryczałtowanych, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe.   

Maksymalna wartość dofinansowania (UE) projektu w konkursie wynosi 457 550,00 złotych, co stanowi 
równowartości kwoty 100.000 EUR przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego 
kursu wymiany stosowanego przez KE, publikowanego na stronie https://ec.europa.eu/budget/graphs 
/inforeuro.html aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu. 

   

 

 

https://ec.europa.eu/budget/graphs%20/inforeuro.html
https://ec.europa.eu/budget/graphs%20/inforeuro.html
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Projekt/WoD może się składać z jednego lub kilku zadań. Zadanie jest to suma działań planowanych do 
realizacji w konkretnym okresie stanowiące całość związaną z konkretnym wskaźnikiem wykazanym w WoD.  

W przypadku, jeśli potrzeby Wnioskodawcy przekroczą kwotę określoną w § 1 pkt 14  Regulaminu, 
Wnioskodawca może złożyć wnioski o dofinasowanie na więcej niż jeden Projekt. Na każdy Projekt musi 
zostać złożony odrębny WOD. Nie ma możliwości dzielenia zadania pomiędzy WoD-y. Zakresy rzeczowe 
projektów nie mogą się pokrywać. 

 

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie 

Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz gminnych 
osób prawnych (kod 403, 429, 439).  

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie: 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie i liczbie określonej w Regulaminie Konkursu  
w terminie od 31.03. 2022 roku 30.04.2022 roku. 
 
Wymagane jest złożenie WOD w formie elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z edytowalną elektroniczną postacią wniosku i załączników. 
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien zostać opatrzony formularz wniosku o 
dofinansowanie oraz wszystkie wymagane oświadczenia.  
skrytka ePUAP: /CUPT/SkrytkaESP 
 
 
Adres siedziby CUPT: 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa 
 
Wnioski, które wpłyną po terminie lub nie będą złożone w sposób przewidziany w Regulaminie, nie będą 
rozpatrywane. (zostaną pozostawione bez rozpatrzenia) 
W przypadku, gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynikać będzie bezpośrednio 
z wystąpienia COVID-19, CUPT może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie 
w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni, zgodnie z art. 8 specustawy funduszowej (Ustawa z dnia 3 
kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.). 
 
Data wpływu wniosku jest rozumiana jako data wpływu wniosku do CUPT poprzez elektroniczną Platformę 
Usług Administracji Publicznej skrytka ePUAP: /CUPT/SkrytkaESP. 
 
Konkurs nie jest podzielony na rundy. 
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Gdzie szukać informacji: 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu, który podany jest do publicznej wiadomości na  
internetowej (www.cupt.gov.pl) oraz na portalu (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).  

Kontakt w sprawie konkursu: 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; tel. 22 262 05 00 
 
Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach 
konkursu można przesyłać na email: konkursBRD@cupt.gov.pl). 
Pytania wraz z odpowiedziami będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl.  
 
 
Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15.03.2022 r.  
Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi. 
 

http://www.cupt.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:konkursBRD@cupt.gov.pl
http://www.cupt.gov.pl/

