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instalacje zasilania paliwami alternatywnymi oraz służące do dystrybucji nośników energii dla zero- i
nisko-emisyjnego transportu nowej generacji wykorzystującego proekologiczne źródła napędu, takie
jak np. energia elektryczna, wodór). Str, 91
Istotne jest racjonalne i spójne wykorzystanie wszystkich środków transportu, z uwzględnieniem
transportu zero- i nisko-emisyjnego obejmującego np. napęd elektryczny i wodorowy, - str. 92
Dla osiągnięcia czystej, bezpiecznej i zintegrowanej mobilności zakłada się rozwój infrastruktury
komunikacyjnej oraz synergię między systemami transportowymi i energetycznymi, takimi jak
inteligentne stacje ładowania i tankowania (np. elektryczne i wodorowe), - str. 92

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)

Usunięcie słowa „wodór” oraz „wodorowy”

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

Jak przewidują analizy eksperckie, np. organizacji Transport&Environment (Transport&Environment, How
to decarbonise European transport by 2050, Report, listopad 2018.) w sektorze transportu wodór będzie
miał jedynie marginalne znaczenie dla zasilania pojazdów, tylko w wybranych branżach. Prawdopodobnie
będą to jedynie ciężkie pojazdy drogowe oraz statki i samoloty. W pozostałych branżach transportu
pojazdy nie będą opłacalnie korzystały z zasilania wodorem, a więc inwestowanie z infrastrukturę
zasilania wodorem pojazdów z transporcie lądowym powinno być realizowane w sposób ostrożny, ab nie
generować aktywów osieroconych. W chwili obecnej nie ma ciężkich pojazdów drogowych na wodór, ani
statków ani samolotów i prawdopodobnie do 2029 roku pojawią się jedynie ich prototypy, a zatem nie
zajdzie konieczność masowego inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów wodorem ze
środków FEDW.
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Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych

Wsparcie realizowane będzie wyłącznie w formie dotacji. Grupę docelową stanowią podmioty
publiczne, które świadczą usługi interesu ogólnego, nie generują dochodu. Nie jest możliwe i
zasadne zaangażowanie prywatnego finansowania ani zastosowania zwrotnych form finansowania.

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)

Sugerujemy otwarcie możliwości oferowania wsparcia poprzez zwrotne instrumenty finansowe.

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

Argumentem za takim otwarciem są następujące fakty:

1. Wśród głównych grup docelowych w tym celu szczegółowym należą m.in. przedsiębiorstwa oraz
podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe. Część z tego typu organizacji działa dla osiągnięcia zysku i może nie
być korzystnym dla efektywności wydatkowania środków UE przekazywanie im wsparcia
wyłącznie w postaci dotacji.

2. Wśród rodzajów wspieranych inicjatyw znajdują się m.in.: punkty ładowania lub tankowania
pojazdów, systemy roweru miejskiego, wykorzystanie technologii cyfrowych – obecnie wiele tego
typu inicjatyw realizowanych jest w formie komercyjnej (komercyjne platformy rozkładów jazdy,
komercyjne stacje tankowania) lub półkomercyjnej (rower miejski) i rozsądne byłoby
zaoferowanie tego typu działalności zwrotnych form wsparcia, aby utrzymać komercyjny
charakter ich działalności. Warunkiem uzyskania dotacji przez tego typu komercyjne rodzaje
działalności powinno być udowodnienie grantobiorcy, że oferuję usługę po cenie niższej, niż
komercyjna lub oferuje przynajmniej część usługi w postaci darmowej.
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Wskaźniki rezultatu – braki we wskaźnikach



Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)

Dodanie wskaźników rezultatu:

1. Podział zadań przewozowych w transporcie pasażerskim w woj. Wielkopolskim lub największych
miastach regionu (Poznań, Leszno, Piła, Kalisz, Konin).

2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu pasażerskiego. (wartość sumaryczna dla
zrealizowanych projektów)

3. Wskaźnik bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. ilość ofiar wypadków drogowych na 1000
mieszkańców regionu lub wybranych największych miast regionu.

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

Opis celu szczegółowego zawiera działania, które będą realizowały cele mierzone proponowanymi
wskaźnikami. W szczególności należy wskazać na następujące zapisy:

1. Podział zadań przewozowych: „Działania w ramach celu szczegółowego koncentrować będą się
na idei proklimatycznej polityki transportowej oraz powinny być zgodne z koncepcją „do no
significant harm” („nie czyń poważnych szkód”), służyć zmniejszeniu popytu na podróże
realizowane indywidualnym transportem samochodowym na rzecz zwiększenia udziału
transportu zbiorowego przy wykorzystaniu środków transportu publicznego.”

2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: „dekarbonizacja mobilności miejskiej”, wszelkiego
typu wzmianki o zakupie taboru zero- lub nisko-emisyjnego. Nie wyobrażamy sobie obniżenia
emisyjności transport i jego transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej bez choćby
próby pomiaru tego parametru dla realizowanych projektów, zwłaszcza iż cel szczegółowy
znajduje się w priorytecie środowisko i energia.

3. Bezpieczeństwo ruchu: „wyposażenie dróg i ulic w niezbędne obiekty i urządzenia drogowe
służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego i innych uczestników ruchu”,
„innych inicjatyw przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa” oraz inne wprowadzające
element bezpieczeństwa do realizowanych celów priorytetu.
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Elementem uzupełniającym zakres wsparcia (możliwym i zasadnym do współfinansowania) w
ramach projektów będą działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu oraz sprzyjające
neutralności klimatycznej, w tym w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, efektywności
energetycznej, a także wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)



Proponujemy uzupełnienie zapisu w następujący sposób: Elementem uzupełniającym zakres wsparcia
(możliwym i zasadnym do współfinansowania) w ramach projektów będą działania wzmacniające
adaptacyjność do zmian klimatu oraz sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury, efektywności energetycznej, a także wykorzystania energii z
odnawialnych źródeł oraz edukacja w zakresie zrównoważonej mobilności i bezpieczeństwa ruchu.

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

W żadnym miejscu opisu celu szczegółowego nie pojawiła się wzmianka o możliwości uwzględnienia
edukacji ekologicznej w realizowanych projektach, tymczasem dla wielu z nich będzie to istotny element
warunkujący powodzenie przedsięwzięcia. Dotyczy to m.in. zachęty do korzystania z dróg rowerowych,
systemów roweru miejskiego, transportu publicznego itp. oraz także edukacji w zakresie potrzebnych do
realizacji celów klimatycznych inwestycji w np. buspasy lub inwestycji w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
które mogą być postrzegane jako niepożądane z punktu widzenia np. kierowców chcących osiągać jak
największe prędkości podczas poruszania się po drogach.
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Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia polegające na przebudowie (modernizacji) dróg, w
tym dróg poza siecią TEN-T służące połączeniu się z siecią TEN-T oraz zmniejszających natężenie
ruchu w miastach - budowie obwodnic.

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)

Proponuje się dopisanie zdania po powyżej wymienionym: „Inwestycje w obwodnice będą mogły być
realizowane tylko jako projekty kompleksowe, obejmujące jednocześnie przystosowanie dróg
odciążanych od ruchu tranzytowego do parametrów ruchu lokalnego i zwiększonych wymagań w
zakresie bezpieczeństwa ruchu.”

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

Jak pokazuje praktyka, miasta lub gminy (zwłaszcza małe), które otrzymały obwodnicę, często pozostają
same sobie z problemem przebudowy i dostosowania do nowoczesnych standardów i zmniejszonego
ruchu drogowego odcinków dróg, którymi wcześniej odbywał się ruch tranzytowy. Brak takiej
przebudowy może powodować odnowienie się ruchu do niepożądanie dużych wartości (ruch
wzbudzony), a także spadek bezpieczeństwa ruchu, np. ze względu na przekroczenia prędkości na



niedostosowanych do nowych warunków odcinków dróg. Dlatego zadane jest realizowane obwodnic w
ramach projektów kompleksowych.
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Główne grupy docelowe

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)

Proponujemy uzupełnienie grup docelowych co najmniej o następujące:

- przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-caps”, przedsiębiorstwa duże

- organizacje pozarządowe, w tym w szczególności zajmujące się promowaniem bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz zrównoważonego rozwoju;

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

W ramach opisu działań możliwych do sfinansowania w ramach tego priorytetu pojawiają się działania,
które mogą skutecznie realizować proponowane do wpisania na listę grup docelowych podmioty. Są to
np. działania z zakresu: edukacji i promocji (str. 97), które mogą realizować organizacje pozarządowe, np.
jako partnerzy innych organizacji w projektach infrastrukturalnych. Są to m.in. działania z zakresu
doposażenia służb nadzoru i ratownictwa technicznego, która także mogą być realizowane przez
organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa. Są to m.in. rozwiązania cyfrowe zakładające wzrost
efektywności, bezpieczeństwa i ergonomii funkcjonowania systemów transportowych, które w
szczególności mogą być wdrażane przez przedsiębiorstwa prywatne, w tym na zasadach komercyjnych.
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Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)

Sugerujemy otwarcie możliwości oferowania wsparcia poprzez zwrotne instrumenty finansowe.

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

Argumentem za takim otwarciem są następujące fakty:

1. Wśród głównych grup docelowych w tym celu szczegółowym należą m.in. przedsiębiorstwa
publiczne publiczne, a wariancie uwzględniającym naszą poprzednią uwagę także
przedsiębiorstwa działające komercyjnie.

2. Wśród rodzajów wspieranych inicjatyw znajdują się m.in.: rozwiązania cyfrowe zakładające
wzrost efektywności, bezpieczeństwa i ergonomii funkcjonowania systemów transportowych –
obecnie wiele tego typu inicjatyw realizowanych jest w formie komercyjnej (komercyjne
platformy rozkładów jazdy, logistyki itp) i rozsądne byłoby zaoferowanie tego typu działalności
zwrotnych form wsparcia, aby utrzymać komercyjny charakter ich działalności. Warunkiem
uzyskania dotacji przez tego typu komercyjne rodzaje działalności powinno być udowodnienie
grantobiorcy, że oferuję usługę po cenie niższej, niż komercyjna lub oferuje przynajmniej część
usługi w postaci darmowej.
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Dofinansowanie otrzymają także projekty służące rozwojowi linii kolejowych, w tym umożliwiające
przyłączenie liniowej infrastruktury kolejowej do sieci TEN-T, poprawiające bezpieczeństwo kolei;
zwiększające przepustowość przez budowę oraz rozbudowę infrastrukturalnych elementów
liniowych i punktowych, modernizację, rehabilitację i rewitalizację linii kolejowych, modernizację
bocznic kolejowych.

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)

Proponujemy dodanie na końcu zdania: „elektryfikację odcinków linii kolejowych”.

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi



Elektryfikacja jest szczególnym rodzajem działania w perspektywie finansowe 2021-2027, ponieważ
przyczynia się do obniżenia emisyjności środka transportu, jakim jest kolej. W obrębie województwa
wielkopolskiego wciąż czynne są linie kolejowe, po których kursują wyłącznie pociągi spalinowe, np.
Piła-Krzyż, okolice Wolsztyna i należy działać na rzecz wprowadzenia także kolei elektrycznej, w domyśle
bezemisyjnej.
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Wskaźniki rezultatu – braki we wskaźnikach

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)

Dodanie wskaźników rezultatu:

4. Podział zadań przewozowych w transporcie pasażerskim w woj. Wielkopolskim pomiędzy
transport kolejowy i drogowy.

5. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu pasażerskiego. (wartość sumaryczna dla
zrealizowanych projektów)

6. Wskaźnik bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. ilość ofiar wypadków drogowych na 1000
mieszkańców regionu.

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

Opis celu szczegółowego zawiera działania, które będą realizowały cele mierzone proponowanymi
wskaźnikami. W szczególności należy wskazać na następujące zapisy:

4. Podział zadań przewozowych: „wsparcie dla rozwoju zrównoważonej mobilności” – w tym
przypadku należy oczekiwać wzrostu roli kolei w województwie.

5. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: „zwiększenie dynamiki dekrabonizacji”, wszelkiego
typu wzmianki o zakupie taboru zasilanego elektrycznie lub paliwami alternatywnymi. Nie
wyobrażamy sobie obniżenia emisyjności transport i jego transformacji w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej bez choćby próby pomiaru tego parametru dla realizowanych projektów dla
konkursów, w których oferowane będzie wsparcie dla taboru niskoemisyjnego lub
zeroemisyjnego lub innych przyczyniających się do promocji transportu bezemisyjnego.

6. Bezpieczeństwo ruchu: „Uwzględnia się realizację obiektów inżynierskich w celu poprawy
przepustowości na kluczowych fragmentach dróg, mających na względzie potrzebę poprawy
bezpieczeństwa ich użytkowników oraz zmniejszenia utrudnień w ruchu”.




