
 

 

 

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach: 

Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 
Działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. 

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: 

Realizowane będą projekty budowy i przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w sieci 

TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową) jak również z zakupem niezbędnych 

sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 

jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 

Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania 

infrastruktury. 

 

Typy projektów podlegających dofinansowaniu: 

1. budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach 

logistycznych i portach morskich, wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejową (w tym bocznice) / drogową niezbędną 

do ich włączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogową1 wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową / 

przebudową urządzeń obcych; 

2. zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, w szczególności urządzeń 

dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw manewrowych; 

3. zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych 

z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie; 

4. zakup lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz specjalistycznych wagonów 

służących do przewozów intermodalnych (platformy). 

Istnieje możliwość realizacji projektów integrujących w sobie ww. typy projektów. 

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla komponentu intermodalnego 

Działania 3.2 wynosi: 1 133 763 540,91 zł. 

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 zł. (5 000 000,00 zł dla projektów typu 1 

obejmujących wyłącznie dedykowaną infrastrukturę kolejową (w tym bocznice) / drogową). 

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 8 stycznia 2018 r. 

w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (815-1615), pod adresem siedziby CUPT:  

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2 

lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres.  

                                                           
1 Istnieje możliwość zgłaszania projektów dotyczących wyłącznie infrastruktury dostępowej. Jednak podpisanie umów 
o dofinansowanie dla tych projektów, które pozytywnie przejdą ocenę, będzie możliwe po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej 
na zmianę odpowiednich zapisów w POIiŚ w ramach procedury zmiany POIiŚ 2014-2020. 



 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin 

dostarczenia wniosku do CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

 

Gdzie szukać informacji: 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych, dostępne są na 
stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs www.cupt.gov.pl, w zakładce „Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. 

CUPT zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu Konkursu po wejściu w życie Rozporządzenia w sprawie 

pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz w przypadku zmiany dokumentów wskazanych w rozdziale ww. 

regulaminu pn. Podstawa prawna. 

 

Kontakt w sprawie konkursu: 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; tel. 22 262 05 00, fax 22 262 05 

01 

Tomasz Mostowski tel. 22 26 20 594 oraz Katarzyna Zakrzewska tel. 22 262 05 90. 

e-mail: intermodal@cupt.gov.pl. 

 

Dodatkowa informacja: 

Każdy podmiot, składający wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu, jest zobowiązany do złożenia 
wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Informacje o wniosku o udzielenie pomocy publicznej są zamieszczone 
na stronie internetowej CUPT w zakładce „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Zobacz ogłoszenia i wyniki 
naborów wniosków / Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 
multimodalnych - WSTĘPNA KWALIFIKACJA PROJEKTÓW” (https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-
iii/dzialanie-3-2-rozwoj-transportu-morskiego-srodladowych-drog-wodnych-i-polaczen-
multimodalnych/wstepna-kwalifikacja-projektow). 

 

 


