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Plany CUPT na perspektywę finansową 2021-2027

Przygotowania do uruchomienia środków unijnych na poziomie krajowym

 Planujemy kontynuację dotychczasowej działalności w zakresie projektów transportowych oraz wzmocnienie roli instytucji w 
kierunku kompleksowego wsparcia doradczego na rzecz transportu.

 Bierzemy aktywny udział w procesie negocjacyjnym dokumentów programowych. Uczestniczymy w konsultacjach wewnętrznych 
oraz społecznych Umowy Partnerstwa, projektów Programów Operacyjnych oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności. 

 Współpracujemy z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie spełnienia przez stronę polską warunków podstawowych w zakresie 
transportu (ZMR, KRTI).

* * *
 Prowadzimy bieżącą działalność operacyjną oraz podejmujemy działania na rzecz budowy centrum kompetencyjnego w zakresie 

transportu (współpraca międzynarodowa, opracowania analityczne i ewaluacyjne, SUMP, Transportowe Obserwatorium 
Badawcze).



Centrum Unijnych 
Projektów 

Transportowych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I ŚRODOWISKO 2021-2027

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027 

CEF 2 TRANSPORT

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

Perspektywa finansowa 2021-2027



Perspektywa finansowa 2021-2027

2014 2018 2020 2021 2022 2023 2026 2027 2029

POIiŚ, POPW 2014-2020, CEF

FEnIKS, FEPW 2021-2027, CEF2

• Publikacja projektów 
rozporządzeń na nową 
perspektywę

KPO

• negocjacje UP i projektów programów z KE
• konsultacje społeczne programów krajowych
• przygotowanie dokumentów wdrożeniowych
• wypełnianie warunkowości wstępnej

• etap wdrażania programów PF 2021-2027 
(konkursy, zawieranie umów, realizacja 
inwestycji)  



Działalność CUPT w perspektywie do 2029 roku

FENIKS 2021-2027
(Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat i Środowisko 2021-2027) 

FEPW 2021-2027
(Fundusze Europejskie dla Polski 

Wschodniej 2021-2027)

CEF 2 
TRANSPORT

KPO
(Krajowy Plan Odbudowy
i Zwiększania Odporności)

BUDŻET: 
24,2 mld euro

Transport – 12,9 mld euro

2,5 mld euro

Transport – 0,76 mld euro

33,7 mld euro

Transport – 25,8 mld euro

Koperta narodowa -2,83 mld euro

35,4 mld euro

Transport dotacje – 5,548 mld euro
Transport pożyczki - 0,728 mld euro

ZAKRES:
drogowy, kolejowy, miejski 
intermodal, morski, śródlądowy, 
lotniczy

kolejowy (linie kolejowe + dworce)

kolejowy, morski, śródlądowy,
drogowy, intermodal, cyfryzacja, 
interoperacyjność, paliwa alternat., 
hałas.

miejski, linie kolejowe, tabor 
kolejowy, intermodal, 
bezpieczeństwo, cyfryzacja [dotacje], 
regionalny tabor kolejowy, tramwaje 
[pożyczki], infrastruktura dronowa, 
terminale offshore

Planujemy kontynuację dotychczasowej działalności w zakresie wdrażania programów i projektów transportowych
współfinansowanych ze środków europejskich oraz wzmocnienie roli instytucji w kierunku kompleksowego wsparcia
doradczego na rzecz transportu.



10956

5010

2276

247

1089

37

4491

5324

2000

230
830

35
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

DROGOWY KOLEJOWY MIEJSKI INTERMODALNY MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY LOTNICZY

M
LN

 E
U

R

SEKTOR TRANSPORTU

Łącznie:
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 - 19 615 mln EUR

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I ŚRODOWISKO 2021 – 2027 - 12 910 mln EUR

Porównanie perspektywy 2014-2020 i 2021-2027



FENIKS 2021-2027 – transport miejski

ZAKRES WSPARCIA:

Publiczny transport zbiorowy w miastach (transport miejski)

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 Jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich 

związki i porozumienia)

 Zarządcy infrastruktury służącej transportowi  

miejskiemu

 Operatorzy  publicznego  transportu zbiorowego 
Infrastruktur

a liniowa

(szynowa)

Tabor 

(szynowy)

Centra 
przesiadkow
e, zajezdnie, 

zaplecza 
techniczne, 

ITS

Dokumenty 
strategiczne 

miast 
(SUMP)



FENIKS 2021-2027 – transport miejski

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ (SUMP)

Skoncentrowany na 
ludziach  i jakości życia

Zintegrowany z 
planowaniem 

przestrzennym, rozwojem 
gospodarczym, potrzebami 

socjalnymi, jakością 
środowiska i zdrowia

Dotyczy obszaru 
funkcjonalnego (nie 

tylko miasta)

Opracowany 
partycypacyjnie

Obejmuje wszystkie 
gałęzie transportu

Kombinacja rozwiązań 
infrastrukturalnych, 

rynkowych, usługowych, 
informacyjnych i 

promocyjnych 8
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Wyznaczone cele

Perspektywa krótko i długoterminowa

Ocena bieżących i przyszłych wyników

Wszystkie gałęzie transportu

Integracja horyzontalna i wertykalna

Podejście partycypacyjne

Monitorowanie

Zapewnienie jakości



FENIKS 2021-2027 – transport kolejowy

Transport kolejowy

ZAKRES WSPARCIA:

Kolej w TEN-T: 
infrastruktura 

liniowa 

i punktowa 
ponadregionaln

a 

Kolej poza TEN-T:  
infrastruktura 

liniowa 

i punktowa 
ponadregionalna

kolej miejska

ERTMS

Tabor kolejowy

Dworce kolejowe

Projekty 
multilokalizacyjne

Bezpieczeństwo na 
kolei 

Cyfryzacja i 
integracja usług 

kolejowych 

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 Zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej)

 Przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i 

towarowych

 Samorządy terytorialne

 Służby ratownicze



FENIKS 2021-2027 – transport drogowy

Transport drogowy

ZAKRES WSPARCIA:

Drogi w TEN-T: 

drogi 
ekspresowe, 
autostrady 

Drogi poza TEN-
T: 

drogi krajowe, 
w tym 

ekspresowe 

i obwodnice 

BRD 

Doposażenie 
służb 

Edukacja

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 Zarządca sieci dróg krajowych

 Służby prewencji, kontroli i ratownictwa w ruchu 

drogowym



FENIKS 2021-2027 – transport intermodalny

Transport intermodalny

ZAKRES WSPARCIA:

Infrastruktura 
terminali 

intermodalnych

Urządzenia 
niezbędne do 

obsługi 
terminali

Systemy 
telematyczne i 

satelitarne

Tabor kolejowy

Specjalistyczny 
sprzęt

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w 

zakresie transportu intermodalnego

 Operatorzy terminali intermodalnych 

 Zarządcy infrastruktury kolejowej

 Podmioty prowadzące leasing taboru kolejowego



FENIKS 2021-2027 – transport morski

Transport morski

ZAKRES WSPARCIA:

Inwestycje w 
porty 

w TEN-T

Infrastruktura 
portowa 

Bezpieczeństwo 

Zakup jednostek 
pływających 

i sprzętu 

Ochrona 
środowiska 
morskiego

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 Zarządy portów

 Jednostki samorządu  terytorialnego

 Urzędy  morskie

 Służby  ratownictwa  morskiego

 Zarządcy  kolejowej  lub drogowej infrastruktury  dostępu 

do portów  morskich

Dostęp od 
strony morza 

Dostęp od lądu



FENIKS 2021-2027 – transport lotniczy

Transport lotniczy

ZAKRES WSPARCIA:

Bezpieczeństw
o 

i ochrona 

w ruchu 
lotniczym

Inwestycje 
związane 

z 
zapewnieniem 
bezpieczeństw

a w polskiej 
przestrzeni 
powietrznej

Ochrona 
środowiska 

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 Zarządcy portów regionalnych 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej



FENIKS 2021-2027 – transport wodny śródlądowy

Transport wodny śródlądowy

ZAKRES WSPARCIA:

Infrastruktura 
na rzecz 

efektywnego 
transportu 
wodnego 

śródlądowego 
Odrzańskiej 

Drogi Wodnej

Poprawa 
warunków 

nawigacyjnych 

Infrastruktura 
liniowa 

i punktowa, 
systemy 

informacji 
rzecznej (RIS

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 organy  administracji właściwe w  sprawach 

gospodarowania  wodami  oraz  żeglugi  na  śródlądowych  

drogach  wodnych



FENIKS 2021-2027 – dalsze działania

• Prowadzone są finalne prace nad zawarciem porozumienia międzyinstytucjonalnego regulującego 
zasady współpracy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FENIKS 2021-2027 (MFIPR, CUPT);

• Równolegle trwają prace nad dokumentacją wdrożeniową w celu uruchomienia naborów projektów;

• W chwili obecnej opracowywane są kryteria wyboru poszczególnych projektów do dofinansowania 
(sektorowe). Propozycje kryteriów skonsultowane zostaną z członkami Grupy roboczej ds. 
przygotowania Programu FENIKS 2021-2027;

• Uruchomienie naborów możliwe będzie po zaakceptowaniu Programu FENIKS 2021-2027 przez służby 
KE i przyjęciu odpowiednich dokumentów wdrożeniowych na poziomie krajowym. 



FEPW 2021-2027 – transport kolejowy

Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

ZAKRES WSPARCIA:

.  Inwestycje na liniach 
kolejowych (np. w 

infastrukturę liniową, 
sieć trakcyjną, Srk)

Inwestycje w dworce 
kolejowe (przebudowa 

i modernizacja 
obiektów)

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 Zarządca infrastruktury linii kolejowych – PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A.

 Zarządca infrastruktury dworców kolejowych – Polskie 

Koleje Państwowe S.A. 



CEF2 Transport

CEF2 – rozstrzygnięty I konkurs – 3 projekty z puli 
kohezyjnej, 4 z ogólnej na kwotę 1,26mld EUR

Konkursy:

nabór wniosków z obszaru paliw alternatywnych

- Zakończony w czerwcu br., zaakceptowane 3 
wnioski na 52 mln EUR; wyniki w październiku

CEF Mobilność Wojskowa – konkurs do 29 września, 
budżet 330 mln EUR, dofinansowanie do 50%

Kolejne terminy naborów dla projektów z tego obszaru 
tematycznego zostały wyznaczone na:
10 listopada 2022 r.,
13 kwietnia 2022 r.,
19 września 2023 r.

Możliwa jest realizacja dwóch typów projektów:
projekty studyjne (okres realizacji 2-3 lata),
projekty mieszane lub roboty (okres realizacji 4-5 lat).
Projekty muszą zakończyć się do 31 grudnia 2026 r.

2 projekty kolejowe oraz drogowy – połączenie 
transgraniczne, oprócz tego w puli ogólnej , z puli ogólnej 
projekt morski, intermodalny oraz 2 projekty wielostronne 

PAŻP



KPO - transport

3%
8%

7%

43%

17%

3%

13%

6%

Część grantowa

Infrastruktura dronowa

Infrastruktura offshore

Transport zbiorowy
(autobusy)

Linie kolejowe

Pasażerski tabor kolejowy

Transport intermodalny

Bezpieczeństwo
transportu

Cyfryzacja transportu

5 548
mln EUR



KPO - transport

4%

27%

69%

Część pożyczkowa

Rekultywacja terenów
poprzemysłowych

Transport zbiorowy
(tramwaje)

Pasażerski tabor kolei
regionalnej

728 
mln EUR



KPO – dalsze działania

• Prowadzone są finalne prace nad zawarciem porozumień międzyinstytucjonalnych regulujących zasady 
współpracy instytucji zaangażowanych we wdrażanie KPO (MFIPR, MI, PFR, CUPT);

• Równolegle trwają prace nad dokumentacją wdrożeniową w celu uruchomienia naborów projektów;

• Do chwili obecnej przeprowadzono konsultacje publiczne kryteriów wyboru przedsięwzięć dla taboru 
regionalnego (czerwiec 2022 r.) oraz autobusowego podmiejskiego (wrzesień 2022 r.). Ich celem było 
zebranie opinii zainteresowanych stron w celu potwierdzenia wykonalności finansowej i rzeczowej 
planowanych przedsięwzięć.

• Po spełnieniu warunków formalnych niezwłocznie uruchomimy pierwsze nabory projektów (taborowy 
kolejowy oraz autobusowy podmiejski, w dalszej kolejności transport intermodalny oraz ETCS); 

• Na potrzeby działań komunikacyjnych i informacyjnych na stronie internetowej CUPT uruchomiona 
została zakładka dedykowana tematyce KPO.



Kontakt 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl


