
Priorytet VII. Transport 
 

Celem realizacji priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu 

transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz 

transportu publicznego. 

 

W ramach priorytetu możliwe do realizacji projekty obejmują poprawę jakości 

infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej sieci drogowej, 

stanowiącej połączenia z drogami wyższej kategorii, zmniejszenie zagrożeń dla 

uczestników ruchu drogowego oraz wprowadzanie nowoczesnych systemów sterowania 

ruchem drogowym. Poprawa transportu publicznego nastąpi we wszystkich wymiarach 

tego systemu, począwszy od inwestycji w infrastrukturę liniową, poprzez inwestycje 

taborowe, skończywszy na wdrażaniu zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w 

transporcie publicznym. Oddziaływanie priorytetu obejmuje szerokie spektrum życia 

społeczno-gospodarczego i pozostaje komplementarne do projektów realizowanych 

w ramach innych priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 oraz innych programów 

operacyjnych. 

 

  



Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci 

drogowej 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu VII. Transport 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych 

elementów sieci drogowej 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest udrożnienie sieci drogowej 

województwa. 

 

Cel działania jest realizowany między innymi poprzez 

realizację  poddziałania 7.1.1., którego celem jest poprawa 

funkcjonalności i parametrów technicznych układu 

kluczowych elementów sieci drogowej. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest zły stan 

kluczowej sieci drogowej regionu, w sposób widoczny 

zmniejszający atrakcyjność inwestycyjną województwa i 

jakość życia jego mieszkańców. 

 

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma połączenie 

kluczowej sieci drogowej województwa z drogami 

znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami 

międzynarodowymi i krajowymi. Ważna jest również 

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. PO Infrastruktura i Środowisko. 

Priorytet VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” 

Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 

transportowe”. 



2. Programy współpracy transgranicznej: Program 

Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 

Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Program 

Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

3. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet VI., działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych 

Priorytet VII Poddziałaniem 7.1.2. Modernizacja i 

rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć 

drogową.  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów1  

 

1. Przebudowa dróg krajowych w zakresie 

zaakceptowanym przez Komisję Europejską. 

2. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich i wybranych 

dróg powiatowych stanowiących jednolite ciągi drogowe 

łączące dwie drogi krajowe, dwie drogi wojewódzkie lub 

drogę krajową z drogą wojewódzką. 

3. Budowa i przebudowa obiektów poprawiających 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 

zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych 

określonych w pkt 2. 

4. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich 

zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych 

określonych w pkt 2. 

5. Tworzenie obszarowych systemów sterowania ruchem 

drogowym obejmujące ciągi drogowe określone w pkt 2. 

 

 

A. Projekty Kluczowe 

1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej 

„Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice. 

2. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie 

Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz 

z modernizacją DW 935. 

3. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I 

połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w 

Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich 

4. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. 

Wyzwolenia / Niepodległości) w Bielsku-Białej (kategoria 

interwencji 22). 

5. Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej 

Aglomeracji Górnośląskiej – etap III. 

6. Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 

933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła 

autostrady A1 w Mszanie. 

 

B. Projekty realizowane w ramach  Programów Rozwoju 

Subregionów 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 A Temat priorytetowy  22 – drogi krajowe 

23 – drogi regionalne / lokalne 

28 – inteligentne systemy transportowe 

 B Temat priorytetowy Nie dotyczy 

                                                 
1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



(dla interwencji 

cross-financing) 

 C Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 D Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie  

 E Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

00 – nie dotyczy 

 F Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 7.1.1. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych 

dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE. oraz w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-

2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki jednostek samorządu terytorialnego, których 

statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych 

zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

dróg publicznych. 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 



- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta)Programy Rozwoju 

Subregionów  

Projekty Kluczowe 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

274 759 606 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

229 424 271 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

45 335 335 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy  

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna całkowita wartość projektu: 

 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 2: 

15 000 000 PLN 

 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 3 lub typu 4: 

2 000 000 PLN 

 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 5: 

1 000 000 PLN 

Dla projektu realizowanego w ramach więcej niż jednego 

typu projektu, jako minimalna wartość projektu 

traktowany jest ten z ww. pułapów, który jest w danym 

przypadku najwyższy (np. projekt łączący cechy typu 2 i 4 

powinien mieć minimalną wartość całkowitą 15 000 000 

PLN). 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 



DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 2. 

Dopuszcza się ponadto realizację projektu zakładającego łączenie kategorii, pod 

warunkiem, iż jedną z kategorii jest kategoria 28 (inteligentne systemy transportowe), 

zaś wielkość wydatków w ramach kategorii 28 nie przekracza 40 % kwalifikowanych 

kosztów rzeczowej realizacji projektu. 

 

Poddziałanie 7.1.1. jest zogniskowane na kluczowych elementach sieci drogowej regionu, 

pozostających w gestii samorządowej. W ramach każdego typu projektu przeprowadzony 

został jednoznaczny podział w ramach działania 7.1. pomiędzy poddziałaniami 7.1.1. 

i 7.1.2. Projekt może się kwalifikować wyłącznie do jednego z poddziałań, w zależności od 

swojej charakterystyki. 

 

W ramach poddziałania 7.1.1. za kwalifikowalne uznaje się projekty realizowane 

w ramach poszczególnych typów, spełniające niżej wymienione warunki. 

W ramach projektów typu 1 kwalifikują się drogi krajowe w zakresie zaakceptowanym 

przez Komisję Europejską. 

W ramach projektów typu 2 kwalifikują się: 

a) drogi wojewódzkie spełniające docelowo następujące kryteria: 

 nacisk na oś: 115 kN, 

 minimalna wartość projektu: 15 000 000 PLN, 

 położenie w ramach jednego ciągu drogowego (w ramach procedury PK i PRS 

dopuszcza się realizację projektu obejmującego inwestycje zlokalizowane w ramach 

jednego ciągu drogowego, objęte odrębnymi projektami budowlanymi), 

b) drogi powiatowe spełniające docelowo następujące kryteria: 

 nacisk na oś: 115 kN (nie dotyczy projektów realizowanych w procedurze PK i PRS), 

 minimalna wartość projektu: 15 000 000 PLN (nie dotyczy projektów realizowanych 

w procedurze PK i PRS), 

 położenie w ramach jednego ciągu drogowego, 

 ciąg drogowy, w ramach którego jest realizowany projekt, stanowi bezpośrednie 

połączenie dwóch dróg krajowych, dwóch dróg wojewódzkich lub drogi krajowej 

i drogi wojewódzkiej. 

Za elementy projektu, o ile jest to uzasadnione, uznaje się także: 

 ekrany dźwiękochłonne, 

 zatoki przystankowe komunikacji publicznej, 

 parkingi „Park&Ride”, 

 torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię, 

 wydzielone pasy ruchu dla komunikacji publicznej. 

 

W ramach projektów typu 3 i 4 kwalifikują się obiekty zlokalizowane w ramach dróg 

wojewódzkich lub powiatowych, o nośności docelowej 115 kN i wartości minimalnej 

2 000 000 PLN. Projekty realizowane w ramach typu 3 i 4 nie mogą obejmować więcej 

niż jednego obiektu infrastrukturalnego3. 

 

W ramach projektów typu 5. kwalifikują się projekty: 

a) w ramach dróg wojewódzkich: 

 minimalna wartość projektu: 1 000 000 PLN, 

 obejmują co najmniej jedną drogę wojewódzką o nośności docelowej 115 kN, 

b) w ramach dróg powiatowych: 

 minimalna wartość projektu: 1 000 000 PLN, 

 obejmują co najmniej jedną drogę powiatową o nośności docelowej 115 kN, 

spełniającą warunek stanowienia jednolitego ciągu drogowego łączącego dwie drogi 

                                                 
2 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 
3 Nie dotyczy projektów kluczowych 



krajowe, dwie drogi wojewódzkie bądź drogę krajową i drogę wojewódzką. 

W ramach typu 5. mogą być realizowane projekty wykraczające swoim zakresem poza 

drogi określone powyżej, o ile zarządzanie ruchem na wyżej wymienionych drogach 

stanowi element składowy projektu. Kosztem kwalifikowanym są zarówno instalacje 

w terenie, jak i obiekty zarządcze nierozerwalnie związane z projektem, wykorzystywane 

wyłącznie w ramach projektu. 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Jednolity ciąg drogowy – droga lub układ dróg jednolitej kategorii, spełniający łącznie 

następujące kryteria: 

- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi posiadać ściśle określony (wskazany na 

potrzeby projektu) początek i koniec, 

- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi spełniać warunek spójności wewnętrznej, 

to jest obejmować wszystkie elementy infrastruktury drogowej znajdujące się pomiędzy 

określonym początkiem i końcem ciągu drogowego (wszystkie elementy infrastruktury 

drogowej znajdujące się na odcinkach, w ramach których będą prowadzone prace), 

- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi charakteryzować się jednakową 

dopuszczalną nośnością na całej swojej długości (w zakresie odcinków, na których będą 

prowadzone prace), 

- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi być objęta jednym projektem 

budowlanym (w ramach procedury PK i PRS dopuszcza się realizację projektu 

obejmującego inwestycje zlokalizowane w ramach jednego ciągu drogowego, objęte 

odrębnymi projektami budowlanymi). 

W ramach projektu możliwe jest realizowanie prac na wybranych odcinkach 

zdefiniowanego na potrzeby projektu ciągu drogowego 

 

Obiekty inżynierskie – pod tym pojęciem rozumie się wszystkie funkcjonalnie 

powiązane z drogą elementy infrastruktury, takie jak między innymi mosty, wiadukty, 

estakady, tunele, przepusty, kładki dla pieszych, przejścia podziemne, przepusty dla 

swobodnie wędrującej zwierzyny i inne. 

 

Obiekty i urządzenia poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego – pod tym pojęciem rozumie się wszelkie obiekty i urządzenia 

infrastrukturalne, których bezpośrednim celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa może następować między innymi wskutek 

segregacji ruchu (chodniki, ścieżki rowerowe) lub zmniejszenia kolizyjności ruchu 

(przebudowa skrzyżowań na ronda, np. turbinowe). 

 

Systemy sterowania ruchem drogowym i monitorowania ruchu drogowego – pod 

tym pojęciem rozumie się systemy sterowania ruchem (w tym znaki o zmiennej treści), 

których celem jest poprawa płynności. Efektem poprawy płynności ruchu drogowego 

powinno być między innymi skrócenie ogólnego czasu strat uczestników ruchu 

drogowego, zmniejszenie emisji spalin, czy optymalizacja wykorzystania infrastruktury. 

Zadaniem systemów monitorowania ruchu drogowego jest bieżące gromadzenie 

i przetwarzanie danych dotyczących sytuacji ruchowej na drogach wraz 

z przekazywaniem informacji uczestnikom ruchu. Systemy sterowania ruchem 

i monitorowania ruchu dzielą się na liniowe (zawierające się w ramach jednego ciągu 

drogowego) i obszarowe (których oddziaływanie wykracza poza jeden ciąg drogowy). 

 

Sieciowy projekt drogowy – projekt nie spełniający warunku zawierania się w ramach 

jednolitego ciągu drogowego. W ramach poddziałania 7.1.1. nie są wspierane projekty 

sieciowe, za wyjątkiem projektów typu 5, w ramach których wsparcie mogą uzyskać 

projekty obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym. 

 

Ekran dźwiękochłonny – obiekt budowlany, umiejscowiony w bezpośredniej bliskości 



drogi, pochłaniający emitowany przez transport drogowy hałas. Przyjmuje się, 

iż wsparciu mogą podlegać także inne obiekty budowlane, spełniające analogiczne 

funkcje (np. wały ziemne). 

 

Parking „Park&Ride” – pod tym pojęciem rozumie się obiekt infrastruktury drogowej 

przeznaczony do parkowania samochodów osobowych celem kontynuacji podróży 

transportem zbiorowym. Wsparciu podlegają te parkingi „Park&Ride”, które są 

zlokalizowane w bezpośredniej bliskości węzłów transportu zbiorowego. Wsparcie na 

rzecz parkingów obejmuje wyłącznie parkingi „Park&Ride”, przy czym w projekcie należy 

określić, w jaki sposób zostanie zapewnione, iż utworzone parkingi „Park&Ride” służą 

wyłącznie osobom korzystającym z transportu zbiorowego. Parkingi nie stanowiące 

elementów powiązanych z transportem publicznym nie podlegają wsparciu. 

W ramach działania 7.1. (poddziałanie 7.1.1. oraz 7.1.2.) możliwe jest wsparcie obiektów 

„Park&Ride” wyłącznie w ramach projektu drogowego wykraczającego zasięgiem poza 

sam parking, natomiast w ramach działania 7.2. możliwe jest wsparcie obiektów 

„Park&Ride” wyłącznie w ramach projektów infrastruktury punktowej transportu 

pasażerskiego. W każdym przypadku wsparcie obejmuje wyłącznie zakres inwestycji 

niezbędny do obsługi transportu zbiorowego. 

 

Droga wewnętrzna – drogi wewnętrzne w rozumieniu niniejszego uszczegółowienia nie 

podlegają wsparciu w ramach Priorytetu VII. Transport, mogą być uznane za element 

projektu rewitalizacyjnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast. Za drogi 

wewnętrzne rozumie się drogi zlokalizowane w całości na terenie rewitalizowanym 

i spełniające jedno z następujących kryteriów: 

- wyłączone dla ruchu podjazdów, za wyjątkiem mieszkańców, służb komunalnych 

i zaopatrzenia; 

- stanowiące ślepo zakończone układy jezdne o długości nie przekraczającej 1 kilometra 

w osi drogi; 

- okalające w całości place stanowiące przestrzenie zagospodarowywane w ramach 

projektu rewitalizacyjnego; 

- stanowiące skomunikowanie terenów inwestycyjnych, których przygotowanie stanowi 

projekt rewitalizacyjny, o długości nie przekraczającej 1 kilometra w osi drogi. 

 

 

  



Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej 

kluczową  sieć drogową 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu VII. Transport 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

uzupełniającej kluczową  sieć drogową 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania 7.1. jest udrożnienie sieci drogowej 

województwa. 

 

Cel działania jest realizowany między innymi poprzez 

realizację  poddziałania 7.1.2., którego celem jest poprawa 

funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci 

uzupełniającej. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest zły stan 

infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową w 

sposób widoczny zmniejszający atrakcyjność inwestycyjną 

województwa i jakość życia jego mieszkańców. 

 

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma poprawa 

funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci 

uzupełniającej. Ważna jest również poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz 

zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. PO Infrastruktura i Środowisko. 

Priorytet VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” 

Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 

transportowe”. 

2. Programy współpracy transgranicznej: Program 



Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 

Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Program 

Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

3. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet VI., działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych, 

Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i  

rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.   

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów4  

 

1. Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie 

kwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 

7.1.1. i dróg gminnych. 

2. Budowa i przebudowa obiektów poprawiających 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 

zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych 

określonych w pkt 1. 

3. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich 

zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych 

określonych w pkt 1. 

4. Tworzenie obszarowych systemów sterowania ruchem 

drogowym obejmujące ciągi drogowe określone w pkt 1. 

 

 

B. Projekty realizowane w ramach Programów Rozwoju 

Subregionów 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  23 – drogi regionalne / lokalne 

28 – inteligentne systemy transportowe 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie  

 e Działalność 

gospodarcza  

17 –administracja publiczna 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach poddziałania 7.1.2. do wydatków 

kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty 

zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych 

dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE oraz w Wytycznych w sprawie 

                                                 
4 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-

2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-

2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki jednostek samorządu terytorialnego, których 

statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych 

zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

dróg publicznych.  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionów 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

101 796 407 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

85 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

16 796 407 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 



Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy  

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna / maksymalna całkowita wartość projektu: 

 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 1: 

500 000 PLN / 15 000 000 PLN 

 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 2 lub typu 3: 

300 000 PLN / 2 000 000 PLN 

 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 4: 

200 000 PLN / 1 000 000 PLN 

 

Dla projektu realizowanego w ramach więcej niż jednego 

typu projektu jako minimalna wartość projektu traktowany 

jest ten z ww. pułapów, który jest w danym przypadku 

najwyższy (np. projekt łączący cechy typu 2 i 4 powinien 

mieć minimalną wartość całkowitą 300 000 PLN i 

maksymalną 2 000 000 PLN). 

 

Dla projektu realizowanego w trybie PK oraz PRS 

dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wartości 

projektu, pod warunkiem niekwalifikowania się projektu w 

ramach poddziałania 7.1.1. 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia 1 000 000 EUR (Nie dotyczy 

projektów realizowanych w ramach procedur PK i PRS). 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 5. 

Dopuszcza się ponadto realizację projektu zakładającego łączenie kategorii, pod 

warunkiem, iż jedną z kategorii jest kategoria 28 (inteligentne systemy transportowe), 

zaś wielkość wydatków w ramach kategorii 28 nie przekracza 40% kwalifikowanych 

kosztów rzeczowej realizacji projektu.  

 

Poddziałanie 7.1.2. stanowi uzupełnienie poddziałania 7.1.1. i koncentruje się na 

infrastrukturze drogowej stanowiącej uzupełnienie względem kluczowej sieci dróg 

                                                 
5 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr ….. Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



regionalnych. W ramach każdego typu projektu przeprowadzony został jednoznaczny 

podział w ramach działania 7.1. pomiędzy poddziałaniami 7.1.1. i 7.1.2. Projekt może się 

kwalifikować wyłącznie do jednego z poddziałań, w zależności od swojej charakterystyki. 

 

W ramach poddziałania 7.1.2. za kwalifikowalne uznaje się projekty realizowane 

w ramach poszczególnych typów, spełniające niżej wymienione warunki. 

W ramach projektów typu 1 kwalifikują się: 

a) drogi powiatowe spełniające docelowo następujące kryteria: 

 nacisk na oś: podwyższony w stosunku do stanu wyjściowego, 

 wartość projektu: 500 000 PLN-15 000 000 PLN (wartość maksymalna nie dotyczy 

projektów realizowanych w ramach procedury PK i PRS), 

b) drogi gminne spełniające docelowo następujące kryteria: 

 nacisk na oś: podwyższony w stosunku do stanu wyjściowego, 

 wartość projektu: 500 000 PLN-15 000 000 PLN  (wartość maksymalna nie dotyczy 

projektów realizowanych w ramach procedury PK oraz PRS). 

Za elementy projektu, o ile jest to uzasadnione, uznaje się także: 

 ekrany dźwiękochłonne, 

 zatoki przystankowe komunikacji publicznej, 

 parkingi „Park&Ride”, 

 torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię, 

 wydzielone pasy ruchu dla komunikacji publicznej. 

Dopuszcza się realizację sieciowych projektów drogowych. W przypadku realizacji 

projektów sieciowych minimalne i maksymalne wartości projektu odnoszą się do 

poszczególnych jednolitych ciągów drogowych (każdego z osobna). W ramach procedury 

PK i PRS dopuszcza się realizację projektu obejmującego inwestycje zlokalizowane w 

ramach jednego ciągu drogowego, objęte odrębnymi projektami budowlanymi. 

 

W ramach projektów typu 2 i 3 kwalifikują się obiekty zlokalizowane w ramach dróg 

powiatowych i gminnych o  wartości zawierającej się w przedziale 300 000 PLN–

2 000 000 PLN. Projekty realizowane w ramach typu 2 i 3 mogą obejmować więcej niż 

jeden obiekt infrastrukturalny. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu 

większej liczby obiektów, minimalne i maksymalne wartości projektu odnoszą się do 

poszczególnych obiektów infrastrukturalnych (każdego z osobna). 

 

W ramach projektów typu 4 kwalifikują się projekty obejmujące drogi powiatowe 

i gminne: 

- wartość projektu: 200 000 PLN-1 000 000 PLN. 

W ramach typu 4 mogą być realizowane projekty nie obejmujące dróg wojewódzkich 

i dróg powiatowych, stanowiących jednolity ciąg drogowy łączący dwie drogi krajowe, 

dwie drogi wojewódzkie lub drogę krajową i drogę wojewódzką. Kosztem kwalifikowanym 

są zarówno instalacje w terenie, jak i obiekty zarządcze nierozerwalnie związane 

z projektem, wykorzystywane wyłącznie w ramach projektu. 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Jednolity ciąg drogowy – droga lub układ dróg jednolitej kategorii, spełniający łącznie 

następujące kryteria: 

- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi posiadać ściśle określony (zdefiniowany 

na potrzeby projektu) początek i koniec, 

- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi spełniać warunek spójności wewnętrznej, 

to jest obejmować wszystkie elementy infrastruktury drogowej znajdujące się 

pomiędzy określonym początkiem i końcem ciągu drogowego (wszystkie elementy 

infrastruktury drogowej znajdujące się na odcinkach, w ramach których będą 

prowadzone prace), 



- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi charakteryzować się jednakową 

dopuszczalną nośnością na całej swojej długości (w zakresie odcinków, na których 

będą prowadzone prace), 

- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi być objęta jednym projektem 

budowlanym (w ramach procedury PK i PRS dopuszcza się realizację projektu 

obejmującego inwestycje zlokalizowane w ramach jednego ciągu drogowego, objęte 

odrębnymi projektami budowlanymi). 

W ramach projektu możliwe jest realizowanie prac na wybranych odcinkach 

zdefiniowanego na potrzeby projektu ciągu drogowego. 

 

Obiekty inżynierskie – pod tym pojęciem rozumie się wszystkie funkcjonalnie 

powiązane z drogą elementy infrastruktury, takie jak między innymi mosty, wiadukty, 

estakady, tunele, przepusty, kładki dla pieszych, przejścia podziemne, przepusty dla 

swobodnie wędrującej zwierzyny i inne. 

 

Obiekty i urządzenia poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego – pod tym pojęciem rozumie się wszelkie obiekty i urządzenia 

infrastrukturalne, których bezpośrednim celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa może następować między innymi wskutek 

segregacji ruchu (chodniki, ścieżki rowerowe) lub zmniejszenia kolizyjności ruchu 

(przebudowa skrzyżowań na ronda, np. turbinowe). 

 

Systemy sterowania ruchem drogowym i monitorowania ruchu drogowego – pod 

tym pojęciem rozumie się systemy sterowania ruchem (w tym znaki o zmiennej treści), 

których celem jest poprawa płynności. Efektem poprawy płynności ruchu drogowego 

powinno być między innymi skrócenie ogólnego czasu strat uczestników ruchu 

drogowego, zmniejszenie emisji spalin czy optymalizacja wykorzystania infrastruktury. 

Zadaniem systemów monitorowania ruchu drogowego jest bieżące gromadzenie 

i przetwarzanie danych dotyczących sytuacji ruchowej na drogach wraz 

z przekazywaniem informacji uczestnikom ruchu. Systemy sterowania ruchem 

i monitorowania ruchu dzielą się na liniowe (zawierające się w ramach jednego ciągu 

drogowego) i obszarowe (których oddziaływanie wykracza poza jeden ciąg drogowy). 

 

Sieciowy projekt drogowy – projekt nie spełniający warunku zawierania się w ramach 

jednolitego ciągu drogowego. W ramach poddziałania 7.1.2. projekty sieciowe mogą 

uzyskać wsparcie pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikowalności przez każdy 

z ciągów drogowych, objętych projektem (rozpatrywanych każdy z osobna). 

 

Ekran dźwiękochłonny – obiekt budowlany, umiejscowiony w bezpośredniej bliskości 

drogi, pochłaniający emitowany przez transport drogowy hałas. Przyjmuje się, 

iż wsparciu mogą podlegać także inne obiekty budowlane, spełniające analogiczne 

funkcje (np. wały ziemne). 

 

Parking „Park&Ride” – pod tym pojęciem rozumie się obiekt infrastruktury drogowej 

przeznaczony do parkowania samochodów osobowych celem kontynuacji podróży 

transportem zbiorowym. Wsparciu podlegają te parkingi „Park&Ride”, które są 

zlokalizowane w bezpośredniej bliskości węzłów transportu zbiorowego. Wsparcie na 

rzecz parkingów obejmuje wyłącznie parkingi „Park&Ride”, przy czym w projekcie należy 

określić, w jaki sposób zostanie zapewnione, iż utworzone parkingi „Park&Ride” służą 

wyłącznie osobom korzystającym z transportu zbiorowego. Parkingi nie stanowiące 

elementów powiązanych z transportem publicznym nie podlegają wsparciu. 

W ramach działania 7.1. (poddziałanie 7.1.1. oraz 7.1.2.) możliwe jest wsparcie obiektów 

„Park&Ride” wyłącznie w ramach projektu drogowego wykraczającego zasięgiem poza 

sam parking, natomiast w ramach działania 7.2. możliwe jest wsparcie obiektów 

„Park&Ride” wyłącznie w ramach projektów infrastruktury punktowej transportu 

pasażerskiego. W każdym przypadku wsparcie obejmuje wyłącznie zakres inwestycji 

niezbędny do obsługi transportu zbiorowego. 



 

Droga wewnętrzna – drogi wewnętrzne w rozumieniu niniejszego uszczegółowienia nie 

podlegają wsparciu w ramach Priorytetu VII. Transport, mogą być uznane za element 

projektu rewitalizacyjnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast. Za drogi 

wewnętrzne rozumie się drogi zlokalizowane w całości na terenie rewitalizowanym 

i spełniające jedno z następujących kryteriów: 

- wyłączone dla ruchu podjazdów, za wyjątkiem mieszkańców, służb komunalnych 

i zaopatrzenia, 

- stanowiące ślepo zakończone układy jezdne o długości nie przekraczającej 1 kilometra 

w osi drogi, 

- okalające w całości place stanowiące przestrzenie zagospodarowywane w ramach 

projektu rewitalizacyjnego, 

- stanowiące skomunikowanie terenów inwestycyjnych, których przygotowanie stanowi 

projekt rewitalizacyjny, o długości nie przekraczającej 1 kilometra w osi drogi. 

 

 

  



Działanie 7.2. Transport publiczny 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu VII. Transport 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 7.2. Transport publiczny 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zmniejszenie negatywnego wpływu 

transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie 

udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. 

 

Uzasadnieniem dla działania jest konieczność poprawy 

jakości transportu publicznego poprzez realizację 

projektów maksymalizujących integrację różnych form 

transportu, co umożliwi optymalizację międzygałęziową 

w transporcie publicznym. 

Zdekapitalizowanie infrastruktury i taboru transportu 

zbiorowego są przyczyną niskiego komfortu oferowanego 

podróżnym. Potrzeby w zakresie inwestycji w system 

transportu publicznego, obok infrastruktury dedykowanej 

dla przewozów zbiorowych oraz taboru komunikacyjnego, 

dotyczą także wdrażania zintegrowanych systemów 

elektronicznej obsługi w transporcie publicznym. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. PO Infrastruktura i Środowisko. 

Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku” 

Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 

transportowe”. 

2. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet VI., działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych 

ośrodków wzrostu. 



14. Przykładowe rodzaje 

projektów6  

 

1. Budowa, przebudowa i remont liniowej infrastruktury 

transportu publicznego (infrastruktura tramwajowa, 

trolejbusowa). 

2. Budowa, przebudowa i remont liniowej i punktowej 

infrastruktury transportu publicznego (infrastruktura 

kolejowa). 

3. Budowa, przebudowa i remont punktowej infrastruktury 

transportu publicznego, służącej obsłudze pasażerów 

(dworce – za wyjątkiem kolejowych, terminale 

przesiadkowe, węzły komunikacyjne), za wyjątkiem 

obiektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast. 

4. Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu 

publicznego (tabor tramwajowy, trolejbusowy, 

autobusowy). 

5. Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu 

kolejowego. 

6. Wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej 

obsługi w transporcie publicznym (m.in. bilety 

elektroniczne, dyspozytorskie systemy pozycjonowania 

pojazdów, elektroniczna informacja pasażerska, 

monitoring wizyjny). 

 

 

A. Projekty Kluczowe: 

1. Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – 

etap I Tychy Miasto – Katowice, ul. Damrota. 

2. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do 

wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  52 – promocja czystego transportu miejskiego 

13 – usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-

administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 

16 - kolej 

18 – tabor kolejowy 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

05 – wytwarzanie urządzeń transportowych 

11 – transport 

12 – budownictwo 

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

17 – administracja publiczna 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja Województwo śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

                                                 
6 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 7.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania 

wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu 

Spójności w okresie programowania 2007-2013 w 

Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE. oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki jednostek samorządu terytorialnego, których 

statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych 

zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

transportu publicznego. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z 

zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z 

prawem zamówień publicznych. 

4. Podmioty, w których większość udziałów posiada 

jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, 

realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z 

zakresu transportu publicznego. 

5. Inne jednostki sektora publicznego transportu 

zbiorowego. 

6. Porozumienia / konsorcja podmiotów wymienionych w 

pkt 1-5 reprezentowane przez lidera. 

7. Podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie 

zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 



- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Projekty Kluczowe 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

134 015 909 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

111 903 284 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

22 112 625 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

Minimalny wkład własny beneficjenta w ramach projektów, 

które nie noszą znamion pomocy publicznej, wynosi 15%. 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta w ramach projektów, 

które noszą znamiona pomocy publicznej, jest określony 

jako dopełnienie do 100% do stopnia współfinansowania 

określonego we właściwych rozporządzeniach Ministra 

Rozwoju Regionalnego. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Maksymalna całkowita wartość projektu: 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 1, 3 i 4: 

100 000 000 PLN 

 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 2: 40 000 000 

PLN (Nie dotyczy projektu realizowanego w ramach 

procedury PK). 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 5: 40 000 000 

PLN 

 (Nie dotyczy projektu realizowanego w ramach procedury 



PK)*. 

 

Dla projektu realizowanego w ramach typu 6: 

8 000 000 PLN  

*Zgodnie z zapisami Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami 

Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i 
Wspólnej Polityki Rybackiej powyższy warunek nie obejmuje 
projektów dotyczących zakupu taboru dla regionalnych połączeń 
kolejowych. 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy  

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 7. 

Dopuszcza się ponadto realizację projektu zakładającego łączenie kategorii, pod 

warunkiem, iż jedną z kategorii jest kategoria 13. Projekty związane z wdrażaniem 

inteligentnych systemów transportowych są realizowane w ramach kategorii wydatków 

13, zaś wielkość wydatków w ramach kategorii 13 nie przekracza 40 % kwalifikowanych 

kosztów rzeczowej realizacji projektu. 

 

Wsparcie w ramach działania 7.2. jest przewidziane wyłącznie w zakresie transportu 

publicznego i nie obejmuje prac związanych z ogólnodostępną infrastrukturą drogową. 

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie: 

- jednostki samorządu terytorialnego,  

- podmioty powołane przez samorządy w celu pełnienia zadań publicznych w zakresie 

transportu zbiorowego,  

- podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie transportu publicznego na podstawie 

umowy z jednostką samorządu terytorialnego zawartą zgodnie z procedurami zamówień 

publicznych, 

- podmioty pełniące zadania w zakresie transportu zbiorowego na podstawie przepisów 

szczególnych. 

 

W ramach projektów typu 6 kwalifikują się zarówno wydatki związane z instalacją 

elementów systemu w terenie i w pojazdach, jak równiej obiekty zarządcze 

nierozerwalnie związane z projektem, wykorzystywane wyłącznie w ramach projektu, 

wraz z wyposażeniem. Monitoring wizyjny może uzyskać wsparcie wyłącznie w zakresie 

bezpośrednio związanym z transportem publicznym. 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIE POJĘĆ 

 

Infrastruktura liniowa – ogół elementów niezbędnych do eksploatacji pojazdów 

szynowych bądź trolejbusów, stanowiących jednolity ciąg (w zakresie transportu 

kolejowego) lub zawartych w ramach jednej sieci komunikacyjnej (w zakresie transportu 

miejskiego), łącznie z obiektami infrastrukturalnymi w ramach ciągów komunikacyjnych. 

 

                                                 
7 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



Infrastruktura punktowa – pod tym pojęciem rozumie się pojedyncze obiekty 

infrastrukturalne związane z obsługą podróżnych, w tym dworce kolejowe, autobusowe 

i multimodalne (przesiadkowe).  

 

Parking „Park&Ride” – pod tym pojęciem rozumie się obiekt infrastruktury drogowej 

przeznaczony do parkowania samochodów osobowych celem kontynuacji podróży 

transportem zbiorowym. Wsparciu podlegają te parkingi „Park&Ride”, które są 

zlokalizowane w bezpośredniej bliskości węzłów transportu zbiorowego. Wsparcie na 

rzecz parkingów obejmuje wyłącznie parkingi „Park&Ride”, przy czym w projekcie należy 

określić, w jaki sposób zostanie zapewnione, iż utworzone parkingi „Park&Ride” służą 

wyłącznie osobom korzystającym z transportu zbiorowego. Parkingi nie stanowiące 

elementów powiązanych z transportem publicznym nie podlegają wsparciu. 

W ramach działania 7.1. (poddziałanie 7.1.1. oraz 7.1.2.) możliwe jest wsparcie obiektów 

„Park&Ride” wyłącznie w ramach projektu drogowego wykraczającego zasięgiem poza 

sam parking, natomiast w ramach działania 7.2. możliwe jest wsparcie obiektów 

„Park&Ride” wyłącznie w ramach projektów infrastruktury punktowej transportu 

pasażerskiego. W każdym przypadku wsparcie obejmuje wyłącznie zakres inwestycji 

niezbędny do obsługi transportu zbiorowego. 

 

Dyspozytorskie systemy pozycjonowania pojazdów – pod tym pojęciem rozumie 

się infrastrukturę teleinformatyczną, pozwalającą na bieżące gromadzenie i przetwarzanie 

danych dotyczących ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym oraz umożliwiającą 

bezpośrednie reagowanie na sytuację ruchową. 

 

Urządzenia elektronicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym – pod 

tym pojęciem rozumie się wszelkie bezobsługowe systemy, za pomocą których podróżny 

uzyskuje informację w czasie rzeczywistym o ruchu pojazdów w ramach sieci 

komunikacyjnej. 

 

Kluczowe obiekty transportu publicznego – pod tym pojęciem rozumie się obiekty 

podlegające wsparciu w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, spełniające 

łącznie następujące warunki: 

 obsługa co najmniej połowy międzynarodowych połączeń komunikacyjnych 

realizowanych z danej miejscowości, 

 obsługa co najmniej ¼ międzynarodowych połączeń komunikacyjnych województwa 

śląskiego, 

 wykorzystanie obiektu w co najmniej 60 % na potrzeby ruchu międzynarodowego, 

liczonego na podstawie liczby obsłużonych podróżnych. 

 

 

 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu VII. zostały określone w ramach załącznika nr 6 

do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII. została określona 

w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 


