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Świadczenie wsparcia przez wybran ą firm ę doradcz ą dla 

potencjalnych beneficjentów środków unijnych 

(miast, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, Obszarów  

Metropolitalnych - Odbiorcy) 

przy aktualizacji lub opracowaniu SUMP 

w ramach Modułu CUPT



24 miesiące  

okres trwania 
wsparcia

IV kw 2019 

uruchomienie 
wsparcia

21.06.2019

ogłoszono 
postępowanie

33 ośrodki 

miejskie

MODUŁ CUPT

Wsparcie Doradcy



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 b ędzie realizowane w trzech Etapach



Ramowy harmonogram prac

• 3 tygodnie

Etap I

• 4,5 
miesiąca

Etap II

• Ok 16 
miesięcy

Etap III

Warsztaty SUMP

24 miesiące



ETAP II



Zakres Etapu II

Dla każdego o środka miejskiego Doradca:

wykona 

inwentaryzację 

stanu obecnego

na bazie wykonanej 

inwentaryzacji 

przedstawi Wnioski

oraz opracuje 

Rekomendacje



identyfikacj ę istniej ących i brakuj ących dokumentów i danych niezb ędnych 
do stworzenia SUMP

ocenę, na bazie narz ędzia Eltis,  dotychczasowych i planowanych działa ń

identyfikacj ę interesariuszy zaanga żowanych w realizacj ę SUMP

ocenę zdolno ści administracyjnej do przygotowania i wdro żenia SUMP

ocenę zdolno ści finansowej

określenie niezb ędnych narz ędzi, w tym planistycznych i informatycznych 
(np. model ruchu) 

Inwentaryzacja obejmie m.in.:



list ę barier i identyfikacj ę głównych obszarów do zmiany lub rozwoju

identyfikacj ę potrzeb finansowych

list ę niezbędnych interesariuszy

list ę brakuj ących dokumentów i danych

ocenę wpływu harmonogramu wdro żenia SUMP na realizacj ę pozostałych 
dokumentów strategicznych

ocenę współpracy z Odbiorcami w Etapie II

Wnioski, w których Doradca wska że
co najmniej:



zakres wsparcia w ramach Etapu III

zindywidualizowane pakiety wsparcia 
dla ka żdego o środka miejskiego

ilo ść godzin, spotka ń oraz zakres 
wsparcia w ramach pakietów

Rekomendacje obejm ą m.in.:



Dla sprawnej realizacji Etapu II konieczne jest ze strony Odbiorców:

• Wsparcie władz i nadanie odpowiedniej wagi projektowi

• Pełne zaangażowanie we współpracy z CUPT i Doradcą

• Udostępnienie niezbędnych dokumentów i informacji

• Przydział zasobów kadrowych do współpracy z Doradcą



Po zakończeniu Etapu II a przed rozpocz ęciem Etapu III , w ci ągu 

miesi ąca, ośrodki miejskie, które zdecyduj ą się realizowa ć 

zaproponowane pakiety wsparcia 

podpisz ą z CUPT list intencyjny o współpracy.



ETAP III



Na bazie zidentyfikowanych w Etapie II pakietów wsp arcia, 

CUPT dokona wyboru i przydzieli zakres

merytoryczny i ilo ściowy wsparcia dla ka żdego Odbiorcy 

oraz okre śli harmonogram działania.



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

W ramach pakietów wsparcia b ędzie mo żliwe do wykonania
przez Doradc ę m.in. :



Dla sprawnej realizacji Etapu III konieczne jest ze  strony Odbiorców:

• Wsparcie władz i nadanie odpowiedniej wagi projektowi

• Pełne zaangażowanie we współpracy z CUPT i Doradcą

• Udostępnienie niezbędnych dokumentów i informacji

• Przydział zasobów kadrowych do współpracy z Doradcą

• Zapewnienie środków finansowych na realizację działań niezbędnych do 

przygotowania SUMP



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.



Dziękuję za uwagę

Krzysztof Rodziewicz
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