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KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU
INTERMODALNEGO DO ROKU 2030 Z PERSPEKTYWĄ
DO 2040 R.
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r
WIZJA I CELE

.

WIZJA
WZROST ZNACZENIA POLSKI W GLOBALNYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW

CEL GŁÓWNY
STWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DLA INTEGRACJI MIĘDZYGAŁĘZIOWEJ W POLSKIM SYSTEMIE
TRANSPORTOWYM I ZWIĘKSZENIA WYKORZYSTANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W PRZEWOZACH
INTERMODALNYCH
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r
WIZJA I CELE

.

CELE SZCZEGÓŁOWE
CEL 1

CEL 2

CEL 3

Pow stanie kompleksow ych
projektów w ykorzystania
transportu intermodalnego
w łańcuchach dostaw

Popraw a konkurencyjności
transportu intermodalnego

Cyfryzacja transportu
intermodalnego
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r
WIZJA I CELE

CEL 1A

CEL 1
Pow stanie kompleksow ych
projektów w ykorzystania
transportu intermodalnego
w łańcuchach dostaw

.

W sparcie rozw oju infrastruktury
punktow ej

CEL 1B

W sparcie rozw oju infrastruktury liniow ej

CEL 1C

W sparcie rozw oju bocznic kolejow ych

CEL 1D

W sparcie zakupu now oczesnych
środków transportu
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r
WIZJA I CELE

.

CEL 1
Pow stanie kompleksow ych projektów w ykorzystania transportu intermodalnego w
łańcuchach dostaw
W eryfikacja listy terminali drogow o-kolejow ych w ramach przeglądu
sieci TEN-T
Przygotow anie instrumentów w spierających budow ę i modernizację
terminali intermodalnych

PLANOWANE
DZIAŁANIA

W sparcie rozbudow y i modernizacji sieci kolejow ej ze szczególnym
uw zględnieniem potrzeb transportu intermodalnego
Opracow anie programu w sparcia rozw oju bocznic kolejow ych
W sparcie działań w zakresie rew italizacji, modernizacji i rozbudow y
bocznic kolejow ych
7

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r
KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI NOWYCH TERMINALI INTERMODALNYCH

.

Położenie na styku kolejow ego korytarza tow arow ego oraz sieci TEN-T,
bądź w jego bliskiej odległości
W przypadku terminali w ykorzystujących żeglugę śródlądow ą położenie
zgodne z porozumieniem AGN
Bliskie otoczenie aglomeracyjne, w zględnie silne otoczenie gospodarcze
Łatw y dostęp do istniejącej lub planow anej infrastruktury kolejow ej i
drogow ej lub do portów morskich
Lokalizacja na granicy zew nętrznej UE lub dostęp do linii szerokotorow ej
Możliw ość w ykorzystania lub zaadaptow ania istniejącej infrastruktury
Popyt na usługi przeładunkow e, z uw zględnieniem przepustow ości już
istniejących terminali
Możliw ość budow y terminala o maksymalnych parametrach
technicznych (lub możliw ości rozw ojow e w przyszłości) określonych w
Umow ie AGTC
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PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021 -2027

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I
ŚRODOWISKO
WSPARCIE DLA
TRANSPORTU
INTERMODALNEGO

CEF 2 TRANSPORT

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI
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FINANSOWANIE TRANSPORTU 2014 -2020 i 2021 -2027

POIiŚ 14-20

FEnIKS

mln EUR

POIiŚ 14-20
12 000

10 956

10 000
8 000
6 000

mln EUR

FENIKS

6 600
5 010 4 980

4 000
2 000

14 590

247 230

837 760

0

252 235

37

35

17 339

Sektor transportu
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PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ,
KLIMAT I ŚRODOWISKO

 Finansow anie transportu intermodalnego w ramach CP 3 (Lepiej połączona Europa dzięki
zwiększeniu mobilności )
 Finansow ane zadania na sieci i poza siecią TEN-T, przy zachow aniu na poziomie
w drożeniow ym monitorow ania podziału w zględem TEN-T
 Przew idyw any tryb konkursow y w yboru projektów do dofinansow ania
 W ysokość dofinansow ania UE uzależniona od zapisów programu pomocow ego
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PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ,
KLIMAT I ŚRODOWISKO

Przewidywane typy inwestycji :
 budow a i przebudow a infrastruktury terminali intermodalnych oraz dedykow anej
infrastruktury kolejow ej (m. in. bocznice)/ drogow ej niezbędnej do ich w łączenia w sieć
transportow ą;
 zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych;
 zakup lub modernizacja taboru kolejow ego i specjalistycznego sprzętu w ykorzystyw anego
w przew ozach intermodalnych;
 zakup lub modernizacja systemów
transportem intermodalnym.

telematycznych i satelitarnych zw iązanych z
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PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ,
KLIMAT I ŚRODOWISKO

Potencjalni beneficjenci :
 przedsiębiorcy
w ykonujący
intermodalnego,

działalność

gospodarczą

w

zakresie

transportu

 operatorzy terminali intermodalnych,
 zarządcy infrastruktury kolejow ej,
 podmioty prow adzące leasing taboru kolejow ego.

Wstępna alokacja – 230 mln EUR
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KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI
CZĘŚĆ DOTACYJNA (mln EUR)
E1.1.2

ZERO I NISKOEMISYJNY TRANSPORT ZBIOROWY (AUTOBUSY)

1 131

E2.1.1

LINIE KOLEJOWE

2 392

E2.1.2

PASAŻERSKI TABOR KOLEJOWY (KRAJOWY, REGIONALNY)

965

E2.1.3

TRANSPORT INTERMODALNY

175

E2.2.1

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU

700

E2.2.2

CYFRYZACJIA TRANSPORTU

341
ŁĄCZNIE

5 704

CZĘŚĆ POŻYCZKOWA (mln EUR)
E1.2.1

ZERO I NISKOEMISYJNY TRANSPORT ZBIOROWY (TRAMWAJE)

200

E2.3.1

PASAŻERSKI TABOR KOLEI REGIONALNEJ

500
ŁĄCZNIE

RAZEM
CUPT

DOTACJE + POŻYCZKI

700
6 404
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KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

 Now y instrument w sparcia służący przezw yciężeniu konsekw encji gospodarczych i społecznych oraz
skutków asymetrycznych dla państw członkow skich
 Reformy i inw estycje ukierunkow ane na zieloną i cyfrow ą transformację w formie spójnego pakietu
 Co najmniej 37 % łącznej alokacji na cele zw iązane z klimatem i co najmniej 20% alokacji na cele
zw iązane z cyfryzacją
 Dotacje i pożyczki
 Budżet instrumentu dla Polski – ponad 5 8 ,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji oraz
34,2 mld euro w formie pożyczek (w cenach bieżących).
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KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

PROJEKTYINTERMODALNE (E2.1.3)
Podejmow ane inw estycje będą obejmow ały zarów no działania punktow e w obszarze budow y,
rozbudow y i unow ocześnienia terminali przeładunkow ych, bocznic prow adzących do terminali i bocznic
w

terminalach,

zakupu

specjalistycznego

taboru

służącego

do

w ykonyw ania

przew ozów

intermodalnych, a także w odniesieniu do urządzeń w ykorzystyw anych do przeładunku.
Projekty mogą obejmow ać także, jako element składow y, działania z zakresu cyfryzacji zw iększające
efektyw ność funkcjonow ania terminali i obsługi tow arów .
TRYB:

BUDŻET: planowane 175 mln EURO

Projekty w ybierane w trybie konkursow ym

16

Instrument „Łącząc Europę 2” (Connecting Europe Facility – CEF2)

 CEF 2 stanow i kontynuację finansow ania kluczow ych projektów w obszarach transportu,
cyfryzacji i energii.
 W części transportow ej CEF 2 w spierana z tego instrumentu będzie multimodalność
poprzez rozw ój i modernizację kolei, dróg, transportu śródlądow ego rzecznego oraz
transportu morskiego i intermodalnego. Priorytetem będzie dalszy rozw ój sieci TEN-T, w
szczególności brakujące odcinki sieci i projekty transgraniczne.
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Connecting Europe Facilit y - CEF2 na lata 2021 -2027

Budżet CEF 2 w sektorze transportu to 25,81 mld euro,

z czego:

• 11,29 mld euro w puli kohezyjnej, czyli dla państw objętych polityką spójności,

podzielonych na 70% w alokacjach narodow ych - kw otach przyznanych dla danego
państw a i 30% jako w spólna koperta konkurencyjna; szacunkow a alokacja dla Polski
w ynosi 2,861 mld euro;

• 12,83 mld euro w puli ogólnej dla w szystkich państw członkow skich, w tym

1,56 mld euro na brakujące transgraniczne połączenia kolejow e pomiędzy państw ami
kohezyjnymi;

• 1,69 mld euro w puli Mobilności W ojskow ej dla projektów podw ójnego cyw ilnow ojskow ego w ykorzystania .
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Connecting Europe Facilit y - CEF2 na lata 2021 -2027

1 6 w rześnia 2 0 2 1 r. Komisja Europejska w raz z Europejską
Agencją W ykonaw czą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środow iska
(CINEA) ogłosiła nabór w niosków z sektora transportu w ramach
Instrumentu „Łącząc Europę” 2 0 2 0 -2 0 2 7 .

Termin składania w niosków aplikacyjnych do CINEA - 1 9
stycznia 2 0 2 2 r.
Preselekcja MFiPR – analiza propozycji projektów pod
kątem kw alifikow alności w CEF oraz gotow ości do
realizacji przed ich złożeniem do CINEA.
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Connecting Europe Facilit y - CEF2 na lata 2021 -2027

Budżet 7,05 mld EUR wsparcie UE realizowane w ramach:
• pula ogólna – dofinansow anie 30-50% w zależności od rodzaju przedsięw zięcia
(inw estycyjne/studyjne),

• pula kohezyjna – dofinansow anie 85%, w sparcie w ramach polityki spójności –

zarządcy publicznej infrastruktury transportow ej położonej w sieci TEN-T w e
w łaściw ych gałęziach transportu, tj. PKP PLK S.A., CPK sp. z o.o., GDDKiA, zarządcy
portów morskich, urzędy morskie oraz PGW „W ody Polskie”, w zależności od
priorytetów określonych w konkretnych naborach,

• Military Mobility – projekty studyjne, infrastrukturalne lub mieszane, z

dofinansow aniem do 50%, dostępną dla w szystkich państw członkow skich.
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Instrument „Łącząc Europę 2” (Connecting Europe Facility – CEF2)

Możliwość ubiegania się o dofinansowane w ramach CEF2:
 projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazow ej i kompleksow ej TEN-T (koleje,
śródlądow e drogi w odne, porty morskie i śródlądow e, drogi, terminale drogow o – kolejow e
i multimodalne platformy logistyczne),
 inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.), now e technologie i
innow acje w celu zw iększenia interoperacyjności transportu,
 infrastruktura paliw alternatyw nych, w tym infrastruktura szybkiego ładow ania pojazdów
elektrycznych i tankow ania w odoru w sieci drogow ej TEN-T,
 autostrady morskie,
 multimodalne w ęzły pasażerskie,
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Instrument „Łącząc Europę 2” (Connecting Europe Facility – CEF2)

 działania mające na celu redukcję hałasu kolejow ego w transporcie tow arow ym,
 bezpieczna mobilność, w tym bezpieczna infrastruktura parkingow a oraz bezpieczeństw o
ruchu drogow ego,
 popraw a odporności infrastruktury transportow ej, w szczególności na zmiany klimatu i
klęski żyw iołow e,
 dostosow anie infrastruktury transportow ej do celów kontroli na granicach zew nętrznych
Unii Europejskiej,
 dostosow anie sieci TEN-T do podw ójnego cyw ilno-w ojskow ego zastosow ania (dual use)
w ramach mobilności w ojskow ej (Military Mobility).
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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

DZIĘKUJĘZA UWAGĘ .

