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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

 

Spotkanie informacyjne pn. dla przedsiębiorców z terenu miasta 
Chełmży 

dnia 22 maja 2015 r.  

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 
Dofinansowanie dla przedsiębiorstw 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

Oś Priorytetowa I 
 

POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020 
 

 

Alokacja: 1,020 mld euro 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 Priorytet Inwestycyjny 2.a Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz 
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci 
dla gospodarki cyfrowej 
Cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach 

Typy projektów: 
 
Wsparciem będą objęte projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci 
dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub 
szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane sieci 
dostępowe będą zapewniać co najmniej parametry NGA (min. 30 Mb/s).  

 
Interwencja może być ściślej ukierunkowana na wsparcie rozwoju bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych w przypadku gdy nie zostaną osiągnięte cele EAC (dostęp do internetu  
o parametrach min. 100 Mb/s dla co najmniej 50% gospodarstw domowych).  

 
Wsparcie może być udzielane także na budowę/rozbudowę i przebudowę pasywnej 
infrastruktury szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
związane z infrastrukturą szerokopasmową. 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

Przewiduje się możliwość 
realizacji projektów  

w partnerstwie  
publiczno-prywatnym. 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 Priorytet Inwestycyjny 2.a Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz 
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci 
dla gospodarki cyfrowej 
Cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach 

Potencjalni beneficjenci 

Przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni 

Jednostki samorządu terytorialnego  
lub ich związki i stowarzyszenia 

 (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy 

przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani 
realizacją inwestycji na danym obszarze). 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 Priorytet Inwestycyjny 2.a Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz 
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci 
dla gospodarki cyfrowej 
Cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach 

Tryb wyboru projektów:  
  

Projekty będą wybierane w trybie konkursowym. 

 
 
Forma wsparcia 
 
Dotacje  

Nie przewiduje się wsparcia w formie instrumentów finansowych. 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

Oś Priorytetowa II 
 

E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZĄD 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020 
 

 

Alokacja: 0,949 mld euro 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 Priorytet Inwestycyjny 2.c: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych  

Interwencja obejmie wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju 
nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji, m.in. Na wspólnej 
platformie elektronicznych usług administracji publicznej.  
 
Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą 
załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez: 
- elektronizację nowych usług, 
-poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług. 
 

„E-dojrzałość” oznacza zakres, w jakim dana sprawa może zostać załatwiona przez internet. 
Jest mierzona według pięciostopniowej skali opracowanej przez firmę Capgemini na zlecenie 
KE. 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 

Potencjalni beneficjenci 

Jednostki administracji rządowej 
oraz jednostki im podległe lub 

przez nie nadzorowane 

 
 

Partnerstwa ww. uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, 
organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub 

podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest 
minister lub publiczna uczelnia medyczna 

 
 
 

Priorytet Inwestycyjny 2.c: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych  

Sądy i jednostki prokuratury 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 Priorytet Inwestycyjny 2.c: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  
        1.) Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 

 
 
 
 

Typy projektów 
 
o udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności 
interfejsów programistycznych (API) oraz repozytoriów z danymi surowymi, 
 
ozapewnienie elektronicznego dostępu on-line do rejestrów państwowych, 
 
ozapewnienie bezpieczeństwa systemów udostępniających ISP, 
 
o digitalizacja ISP, w szczególności zasobów kultury i nauki, 

 
o budowa lub rozbudowa infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych 
informacji. 



10 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 

Potencjalni beneficjenci 

Jednostki administracji rządowej 
oraz jednostki im podległe lub 

przez nie nadzorowane 

 
 

Partnerstwa ww. uprawnionych podmiotów  
z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi 

 
 
 

Priorytet Inwestycyjny 2.c: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  
        1.) Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 

Państwowe lub współprowadzone z 
MKIDN instytucje kultury 

Archiwa państwowe 

Ogólnokrajowi nadawcy radiowi i 
telewizyjni 

Jednostki naukowe 
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Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 Priorytet Inwestycyjny 2.c: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  
        2.) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora 
        publicznego 

 
 
 
 

Wsparcie polega na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty 
do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i ISP. Usługi takie będą 
mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych.  

Potencjalni beneficjenci 

Jednostki naukowe 

Przedsiębiorstwa 

Organizacje pozarządowe 
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 

 
Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 

 

Tryb wyboru projektów:  
  

Projekty będą wybierane w trybie konkursowym. 

 
 
Forma wsparcia 
 
Dotacje  

Nie przewiduje się wsparcia w formie instrumentów finansowych. 
 
 
 

 
 
 
 

Priorytet Inwestycyjny 2.c: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
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Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. ROZWÓJ I USPRAWNIANIE PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
(W TYM O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU) I NISKOEMISYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU, W TYM 
ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ 
MULTIMODALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY PORTÓW LOTNICZYCH, W CELU PROMOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

 
Typy projektów: 

 
 - Rozwój i integracja poszczególnych elementów systemu transportowego, 
 w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: 
transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym; 
 

- Modernizacja infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów; 
 

- Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego 
(wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych 
jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. 
 
 

 
 
 

Dziękuję za uwagę 

Źródło: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Wersja zaakceptowana 
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. 

(dokument dostępny na stronie internetowej: www.popc.gov.pl ) 

 

http://www.popc.gov.pl/

