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CEL DZIA£ANIA

Realizacja Dzia³ania 1.1. przyczyni siê do poprawy dostêpnoœci komunikacyjnej regionów. Oznacza to szybsze i bez-
pieczniejsze powi¹zania miêdzy oœrodkami centralnymi, a pozosta³ymi obszarami województw, lepszy dostêp do sieci
dróg krajowych i miêdzynarodowych oraz korytarzy trans-europejskich, jak równie¿ poprawê miejskich systemów
transportowych, w tym systemów transportu publicznego, w celu zwiêkszenia atrakcyjnoœci miast jako miejsca rozwoju
dzia³alnoœci gospodarczej.

DZIA£ANIE 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk³adu transportowego

dotyczy rozbudowy i modernizacji sieci transportowych koniecznych do poprawy warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi
gospodarczemu i spo³ecznemu oraz poprawie stanu œrodowiska naturalnego.

W ramach Dzia³ania 1.1 realizowane s¹ dwa Poddzia³ania:

1.1.1 Infrastruktura drogowa

– projekty stanowi¹ce wa¿ny element regionalnego systemu transportowego (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne)
poprawiaj¹ce dostêp do: sieci dróg krajowych lub miêdzynarodowych, regionalnych centrów gospodarczych wa¿-
nych z punktu widzenia rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu, istniej¹cych lub planowanych obiektów prze-
mys³owych i us³ugowych (np. parki przemys³owe), portów morskich, portów rybackich, portów rzecznych wykorzy-
stywanych do celów gospodarczych, lotnisk, stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego;

– projekty odci¹¿aj¹ce uk³ady komunikacyjne miast, w tym w szczególnoœci centra gospodarcze i zabytkowe;
– projekty dotycz¹ce: budowy, przebudowy, remontów lub rozbudowy dróg w granicach administracyjnych miast po-

wy¿ej 20 tys. mieszkañców (z wy³¹czeniem autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewnêtrznych).

Wy³¹czone z finansowania s¹ natomiast projekty obejmuj¹ce drogi gminne i powiatowe o charakterze lokalnym,
kwalifikuj¹ce siê do wsparcia w ramach Priorytetu 3 - "Rozwój lokalny" ZPORR, a tak¿e drogi krajowe i miêdzyna-
rodowe kwalifikuj¹ce siê do wsparcia w ramach SPO "Transport na lata 2004-2006" oraz inwestycje z czêœci
transportowej Funduszu Spójnoœci.

1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego.

– projekty dotycz¹ce: budowy, rozbudowy lub odnowienia systemów transportu publicznego miast licz¹cych w gra-
nicach administracyjnych powy¿ej 50 000 mieszkañców wraz z obszarami funkcjonalnie z nimi powi¹zanymi.

KTO MO¯E SK£ADAÆ WNIOSEK?

W ramach  Poddzia³ania 1.1.1  - Infrastruktura drogowa  z pomocy mog¹ skorzystaæ:
1. Jednostki samorz¹du terytorialnego.
2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.

W ramach  Poddzia³ania 1.1.2 - Infrastruktura transportu publicznego z pomocy mog¹ skorzystaæ:
1. Gminy, miasta na prawach powiatu.
2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego (jst.).
3. Podmioty wykonuj¹ce us³ugi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst., w których wiêkszoœæ udzia³ów lub

akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu.
4. Podmioty wybrane w wyniku postêpowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicz-

nych wykonuj¹ce us³ugi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostk¹ samorz¹du terytorialnego na œwiad-
czenie us³ug z zakresu lokalnego transportu publicznego.



JAKIE PROJEKTY MOG¥ BYÆ DOFINANSOWANE

Poddzia³anie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

1. Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa dróg, wêz³ów, skrzy¿owañ, skrzy¿owañ z ruchem okrê¿nym wraz
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ drogow¹ celem, m.in. osi¹gniêcia standardów UE w zakresie dopuszczalnego naci-
sku na oœ, bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska.

2. Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych
obiektów in¿ynieryjnych, obwodnic, obejœæ miast i miejscowoœci, w tym ich po³¹czeñ z sieciami dróg wraz z towa-
rzysz¹c¹ infrastruktur¹ drogow¹, celem, m.in. osi¹gniêcia standardów UE w ww. zakresie.

3. Infrastruktura towarzysz¹ca w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego, ochrony œrodowiska lub przyczyniaj¹ca
siê do realizacji polityki horyzontalnej w zakresie infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego wy³¹cznie w przy-
padku: budowy, przebudowy, remontów lub modernizacji rodzajów projektów realizowanych w pkt 1 i 2 w ra-
mach tego poddzia³ania.

Poddzia³anie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego

1. Budowy, przebudowy, rozbudowy, wykonywania robót remontowych lub modernizacji infrastruktury transportu
publicznego po³¹czone z zakupem sprzêtu (w³¹czaj¹c w to zakup taboru) w celu:

– stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ transportu pu-
blicznego,

– przed³u¿enia linii transportu publicznego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ transportu publicznego,
– odnowienia istniej¹cych linii transportu publicznego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ transportu publicznego.

2. Budowa, adaptacja, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub przebudowa infrastruktury pomocniczej
s³u¿¹cej zwiêkszeniu bezpieczeñstwa i dostêpnoœci do sieci transportu publicznego.

3. Budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych, rozbudowa lub przebudowa zintegrowanych wêz³ów prze-
siadkowych pomiêdzy ró¿nymi rodzajami systemów transportu.

4. Tworzenie systemów oraz dzia³añ technicznych z zakresu telematyki s³u¿¹cych komunikacji publicznej i maj¹cych
na celu miêdzy innymi poprawê jakoœci obs³ugi podró¿nych, monitoring bezpieczeñstwa, koordynacja uk³adu linii
tramwajów, autobusów, trolejbusów i kolei oraz synchronizacja ich rozk³adów jazdy, dziêki któremu pasa¿erowie
bêd¹ mogli korzystaæ z najdogodniejszych po³¹czeñ - komputeryzacja systemów transportu publicznego,

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPE£NIÆ WNIOSEK (kryteria formalne):

• Kompletnoœæ wniosku,
• Kompletnoœæ za³¹czników,
• Wnioskodawca uprawniony jest do sk³adania wniosku,
• Zgodnoœæ z celami dzia³ania okreœlonymi w Uzupe³nieniu ZPORR, zgodnoœæ rodzaju projektu z list¹ przewidzian¹

w Uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania,
• W³aœciwy okres realizacji projektu zgodnie z zasad¹ n+2 (uzasadnienie w razie jego przekroczenia) - okres realiza-

cji projektu nie d³u¿szy ni¿ 2 lata od zakoñczenia roku, w którym projekt zosta³ wybrany do realizacji;
• Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu ZPORR,
• Kwalifikowalnoœæ wydatków,
• •ród³a finansowania projektu.



Ponadto:

Dla poddzia³ania 1.1.1
• Zgodnoœæ z kryteriami demograficznymi i geograficznymi okreœlone w ZPORR - w przypadku projektów dotycz¹-

cych budowy, przebudowy, remontów lub rozbudowy ulic wy³¹cznie w miastach powy¿ej 20 tys. mieszkañców

Dla poddzia³ania 1.1.2

• Zgodnoœæ z kryteriami demograficznymi i geograficznymi okreœlone w ZPORR - miasta powy¿ej 50 tys. mieszkañ-
ców i obszar funkcjonalnie z nimi po³¹czony,

• Zgodnoœæ z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego (np. Miejska Strategia Rozwoju Transportu
lub Miejska Polityka Rozwoju Transportu),

• Umowa o Œwiadczenie Us³ug Publicznych - jedynie w przypadku kiedy projekt bêdzie realizowany przez inny
podmiot ni¿ podmiot samorz¹du terytorialnego, który jest odpowiedzialny za œwiadczenie us³ug transportu pu-
blicznego,

• Porozumienie lub umowa o utworzeniu zwi¹zku miêdzygminnego - jedynie w przypadku prowadzenia wspólnej
komunikacji na obszarze miast powy¿ej 50 tys. mieszkañców oraz terenów funkcjonalnie powi¹zanych z tym
miastami.

GDZIE S¥ PRZYJMOWANE WNIOSKI:
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WIÊCEJ INFORMACJI:

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR - pokój 400
tel. (071) 374 91 20, 42
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e-mail: zporr@dolnyslask.pl
www.zporr.dolnyslask.pl
www.zporr.gov.pl

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl w folderze Dokumenty.

Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006 (Dz. U. Nr 84 poz. 745 z dnia 18 maja 2005 r.).
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