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Celem przygotowywanego Pilotażu jest:

• zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem

mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój

społeczny i gospodarczy

• transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego

• wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji SUMP



Działania w ramach modułu CUPT będą polegały między innymi na:

• świadczeniu wsparcia przez wybraną firmę doradczą dla potencjalnych beneficjentów

środków unijnych (miast, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, Obszarów

Metropolitalnych - Odbiorcy) przy aktualizacji lub opracowaniu SUMP;

• współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers w podejmowanych przez nich działaniach w

ramach Pilotażu;

• organizacji i prowadzeniu wspólnie z ekspertami Inicjatywy Jaspers cyklu sesji

warsztatowych przedstawiających wyniki ww. współpracy.



24 miesiące  
okres trwania 

wsparcia

IV kw 2019 
uruchomienie 

wsparcia

21.06.2019
ogłoszono 

postępowanie

32 ośrodki 
miejskie

MODUŁ CUPT
Wsparcie Doradcy



Ramowy zakres wsparcia w ramach planowanej umowy CUPT z Doradcą:

• weryfikacja posiadanego SUMP (w przypadku Odbiorcy, który opracował taki dokument);

• weryfikacja prowadzonych polityk wypełniających ideę SUMP (w przypadku Odbiorcy, który nie

posiada SUMP);

• pomoc przy opracowaniu przez Odbiorcę zamówienia na Konsultanta: w tym pomoc w

sformułowaniu wymagań i opisu przedmiotu zamówienia, ocenie jakości dokumentacji oraz

pomoc w jej odbiorze;

• doradztwo przy organizacji procesu konsultacji społecznych, aktywizacji interesariuszy;

• pomoc (weryfikacja, ocena i formułowanie rekomendacji) podczas przygotowania lub aktualizacji

SUMP siłami własnymi Odbiorcy.



Etap 1
• Metodyka prac planowanych do wykonania w ramach zamówienia

Etap 2
• Raport Otwarcia, zawierający między innymi, Inwentaryzację, 

Rekomendacje i Wnioski

Etap 3

• Doradztwo w zakresie SUMP dla Odbiorców, wskazanych przez 
Zamawiającego do bezpośredniego wsparcia na bazie wyników 
Etapu II oraz Raport Zamknięcia

Zamówienie będzie realizowane w trzech Etapach



Zespół Doradców:

7 doradców kluczowych/doradców

Pozostały personel merytoryczny 

Personel pomocniczy



Ramowy harmonogram prac

• 3 tygodnie

Etap I

• 4,5 
miesiąca

Etap II

• Ok 16 
miesięcy

Etap III

Warsztaty SUMP

24 miesiące



Ważne:

• Celem wsparcia Doradcy nie jest przygotowanie SUMP lecz wsparcie ośrodków 

miejskich w opracowaniu takiego dokumentu

• Realizacja Pilotażu powinna odbywać się przy dużym zaangażowaniu Odbiorców, 

również w ich siedzibie. 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji listy Odbiorców dla których 

świadczone będzie wsparcie w ramach Pilotażu.
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