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WSTĘP 

Niniejsza Informacja stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016, poz. 383) i przedstawia stan realizacji 

Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2016 roku. 

W 2016 r. Ministerstwo Rozwoju kontynuowało wspólnie ze Stroną samorządową województw 

działania zmierzające do wzmocnienia roli kontraktu terytorialnego. Celem zwiększenia 

efektywności i skuteczności instrumentu poprzez uelastycznienie oraz urealnienie postanowień 

kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, Strona rządowa, w 2016 r. 

prowadziła prace nad przygotowaniem na podstawie art. 14m ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016, poz. 383, z późn. zm.) projektu Stanowiska Rządu RP 

dotyczącego zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw, stanowiącego 

podstawę przeprowadzenia negocjacji z zarządami województw reprezentującymi stronę 

samorządową w zakresie wprowadzenia zmian do podpisanych kontraktów terytorialnych1. 

Strona rządowa, dostrzegając, że możliwość pełnego (rzeczowego i finansowego) 

uzgodnienia fiszy projektowej i włączenia przedsięwzięcia do załącznika nr 1b do kontraktów 

terytorialnych uzależniona jest od pozytywnie przeprowadzonej oceny właściwego wniosku  

o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej bądź pozakonkursowej i zawarcia  

z beneficjentem umowy o dofinansowanie, uznała za konieczną zmianę formuły oraz trybu  

i sposobu uzgadniania załącznika nr 1b do kontraktów terytorialnych, jako obejmującego 

projekty uzgodnione jedynie w zakresie rzeczowym. Ponadto, celem przygotowania fisz 

projektów było umożliwienie koordynacji polityk sektorowych oraz lepsze przygotowanie 

potencjalnych beneficjentów do realizacji projektów. Tymczasem, mechanizm zwiększający 

efektywność realizacji kontraktów terytorialnych, jest poddawany pod wątpliwość, 

szczególnie w sytuacji gdy uzgodnienie fiszy projektowej nie przekłada się na zwiększenie 

szans projektu na jego realizację czy też w przypadku pozakonkursowego trybu naboru, co 

wynika z faktu, że w przypadku wielu przedsięwzięć, które mogłyby pozyskać dofinansowanie 

w trybie konkursowym w regulaminach konkursów nie zostały wskazane kryteria, dzięki którym 

mogłyby one uzyskać premię za zgodność z kontraktem terytorialnym. Strona rządowa 

uznała to za przesłankę do ograniczenia katalogu przedsięwzięć, w ramach których należy 

realizować procedurę wskazaną w art. 7 ust. 1 kontraktów terytorialnych. Tym samym, 

podstawą do weryfikacji na etapie ich oceny co do zgodności projektu z kontraktem 

terytorialnym będzie uzgodniony przez Strony zakres rzeczowy projektu, natomiast weryfikacja 

projektu dotycząca możliwości jego finansowania będzie elementem procedury aplikowania 

o dofinansowanie. Stwierdzono ponadto, że większość przedsięwzięć priorytetowych 

wskazanych w art. 6 kontraktów terytorialnych ma charakter ogólny, co utrudnia 

identyfikację projektów wchodzących w ich skład. W takim przypadku konieczność 

przygotowania fiszy będzie dotyczyła każdego projektu z osobna, na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 1a do kontraktów terytorialnych. Zwolnienie z konieczności przygotowania 

informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 kontraktów terytorialnych dla tych projektów będzie 

podlegało takim samym zasadom jak ma to miejsce w przypadku nowych przedsięwzięć 

priorytetowych. Jednocześnie, w przypadku „złożonych” przedsięwzięć priorytetowych nie 

będzie konieczności przygotowywania fisz dla całego przedsięwzięcia, a ich powiązanie  

z projektami zostanie odzwierciedlone w zmodyfikowanym wzorze załącznika nr 1b do 

kontraktów terytorialnych, co pozwoli na weryfikację zgodności z kontraktami terytorialnymi 

projektów aplikujących o środki konkursowe, w sytuacji gdy szczegółowe informacje  

o przedsięwzięciu pojawiły się na etapie znacznie późniejszym w stosunku do momentu,  

w którym zostały pierwotnie zidentyfikowane. Jednocześnie, ograniczeniu ulegnie katalog 

przedsięwzięć, dla których będą przygotowywane i uzgadniane fisze jedynie do tych, które 

wybierane są w trybie konkursowym, a także dopuszczona zostanie rezygnacja z uzgadniania 

fisz w sytuacji, gdy Strony wyrażą na to zgodę. Wymagane art. 7 ust. 1 kontraktów 

                                                           
1 Stanowisko Rządu RP dotyczące zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw zostało przekazane stronie 

samorządowej w dniu 13 stycznia 2017 r.  
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terytorialnych uzgadnianie fisz nie będzie konieczne w sytuacji, gdy dla danego 

przedsięwzięcia, realizowanego w trybie konkursowym zarówno ze środków UE, jak  

i krajowych, nie będą planowane jakiekolwiek preferencje z tytułu ujęcia w kontraktach 

terytorialnych. Dopuszczona zostanie także możliwość uznania za uzgodnione rzeczowo  

i włączenia do załącznika nr 1b do kontraktów terytorialnych projektów, na które zgodę 

wyrażą obie Strony. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie do procesu oceny 

odbywającego się na podstawie innego zakresu danych niż te, które zostały wskazane  

w załączniku nr 1a do kontraktów terytorialnych, powodując brak zasadności zastosowania 

tego wymogu formalnego przed ujęciem projektu w załączniku nr 1b do kontraktów 

terytorialnych. 

W związku z powyższym, znacząco ograniczony zostanie katalog przedsięwzięć, dla których 

wymaga się wszczęcia procedury uzgadniania, jak również zmieniona zostanie sama formuła 

uzgadniania, tak aby ograniczyć ją jedynie do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, który 

będzie podstawą do weryfikacji zgodności z kontraktem terytorialnym projektów składanych 

w konkursach. Tym samym, zakres uzgadniania fisz projektowych ograniczony zostanie 

jedynie do pkt. 1-6 załącznika nr 1a do kontraktów terytorialnych, a pozostałe kwestie 

wskazane w fiszy projektowej, tj. pkt. 7-12, będą stanowiły część indykatywną, podlegającą 

jedynie opiniowaniu i niestanowiącą na etapie wnioskowania o dofinansowanie elementu 

weryfikacji projektu co do zgodności z kontraktem terytorialnym. W załączniku nr 1b do 

kontraktów terytorialnych, obok podstawowej informacji o nazwie projektu, nazwie 

przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowany, beneficjencie go realizującym, 

konieczne jest określenie źródła finansowania, które może determinować konieczność 

przygotowania fiszy projektowej. Załącznik nr 1b do kontraktów terytorialnych będzie na 

bieżąco aktualizowany przez Strony o projekty, dla których pomyślnie zakończona została 

procedura uzgadniania, przy czym same fisze projektowe, przygotowane zgodnie ze wzorem 

załącznika nr 1a do kontraktów terytorialnych, będą załącznikami do załącznika nr 1b do 

kontraktów terytorialnych. 

Strona rządowa, odpowiadając na postulaty Strony samorządowej, zaproponowała zmianę 

postanowień kontraktów terytorialnych, umożliwiając bardziej elastyczną realokację środków 

budżetu państwa między kwotą dedykowaną działaniom rewitalizacyjnym, kwotą na 

projekty inne niż rewitalizacyjne oraz kwotą stanowiącą uzupełnienie dla środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W projekcie Stanowiska Rządu RP…, wskazano na konieczność przeliczenia z EUR na PLN 

środków finansowych wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 kontraktów terytorialnych, 

uzasadniając to trudnością monitorowania pozostałej do zakontraktowania alokacji wkładu 

krajowego, stanowiącego uzupełnienie do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem doprecyzowania kwestii wykorzystania środków budżetu państwa określonych w art. 

9a ust. 1 pkt 3 i 4 kontraktów terytorialnych zaproponowano zmianę wykorzystania środków  

z budżetu państwa na realizację projektów w części nieobjętej pomocą publiczną oraz 

pomocą de minimis. 

W projekcie Stanowiska Rządu RP…, w związku z poszukiwaniem efektywnych instrumentów 

wspierających rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywą Narodowej Rady 

Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej zmierzającą do wsparcia obszaru kultury 

poprzez szersze otwarcie kontraktów terytorialnych na projekty zgłaszane przez samorządy 

województw oraz samorządy lokalne, katalog przedsięwzięć wskazanych w art. 6 kontraktów 

terytorialnych rozszerzono o przedsięwzięcie pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie 

(nazwa województwa) poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla 

rozwoju regiony i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”. W związku 

z powyższym, w 2016 r. Strona rządowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego 

naboru projektów z obszaru kultury, w ramach którego zarządy poszczególnych województw 

mogły wskazać do 15 projektów kluczowych dla rozwoju województwa (z czego co najmniej 

5 miało pochodzić z rekomendacji prezydentów miast), a mimo to mających, ze względu na 
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ograniczoną ilość środków w regionalnych programach operacyjnych lub niekorzystny 

podział interwencji pomiędzy kraj – region, niewielkie szanse na uzyskanie dofinansowania. 

Projekty rekomendowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do ujęcia  

w kontraktach terytorialnych będą mogły otrzymać preferencje w naborze w ramach VIII osi 

priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

W ramach rozszerzania katalogu przedsięwzięć wskazanych w art. 6 kontraktów 

terytorialnych, Strona rządowa zaproponowała włączenie do kontraktów terytorialnych 

przedsięwzięcia pn. „Rozwój klastrów energii w województwie (nazwa województwa) poprzez 

realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”, podkreślając 

tym samym aspekt identyfikacji „wysp energetycznych” i zapobiegania występującym 

terytorialnie deficytom energetycznym poprzez tworzenie inicjatyw klastrowych na poziomie 

lokalnym. 

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia  

z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych 

(RANB), informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich 

programów regionalnych. W dniu 30 maja 2016 r. został ogłoszony konkurs nr 1/4.1.2/2016,  

z alokacją w wysokości 400 mln zł. Nabór wniosków trwał od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.  

W wyniku przeprowadzonego naboru złożonych zostało 168 wniosków o dofinansowanie na 

łączną kwotę 628,07 mln zł. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej oraz po zakończeniu 

procedury odwoławczej do wsparcia rekomendowano 23 wnioski. Łączna kwota 

dofinansowania dla projektów rekomendowanych do wsparcia wynosiła 67 476 832,50 zł. 

Natomiast całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 89 666 697,77 zł. W 2016 r. nie 

podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. Efekty osiągnięte w wyniku przeprowadzonego 

konkursu będą widoczne po zakończeniu realizacji projektów. 

Informując o dotychczasowych postępach we wdrażaniu KT, należy jednocześnie wskazać 

na pozytywną ocenę realizacji zapisów wskazanych w Aneksach nr 1 do KT, podpisanych w 

sierpniu 2015 r. Dotyczą one wysokości, sposobu i warunków dofinansowania regionalnych 

programów operacyjnych (RPO) i strony wywiązują się z określonych w nich zobowiązań bez 

zarzutu. Wszystkie niezbędne dokumenty są przekazywane terminowo, co umożliwia płynne 

finansowanie programów. 

Ministerstwo Rozwoju, dostrzegając ryzyko niewypełnienia przez zdecydowaną większość ZIT 

celu wyznaczonego w planie przyspieszenia, jak również celów wyznaczonych  

w przygotowywanych przez IZ RPO Planach wdrażania Programu na lata 2016-2018 (tzw. 

planów trzyletnich), tj. kontraktacji na koniec 2016 r. na poziomie 20%, zobowiązała wszystkie 

IZ RPO, oprócz IZ RPO Województwa Opolskiego (gdzie stan wdrażania alokacji ZIT znacznie 

przewyższał stan wdrażania alokacji ogólnej RPO, przekraczając poziom oczekiwany przez 

Ministerstwo Rozwoju), do przygotowania we współpracy z właściwymi IP ZIT planów 

naprawczych dla wdrażania instrumentu ZIT dla właściwego województwa. Konieczność 

podjęcia działań naprawczych wynika bezpośrednio z zapisów kontraktów terytorialnych dla 

poszczególnych województw, dających ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, w razie stwierdzenia przez niego niewykorzystania środków EFRR lub EFS na 

realizację ZIT, wezwania IZ RPO do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia planowanych 

działań naprawczych i terminu ich wdrożenia. 
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1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy 

Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego  

i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został 

uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki 

dofinansowania RPO WD. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Dolnośląskie 

 

27,9 mld zł Ogółem: 71,4 mln EUR: 

- EFS: 32,6 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 22,2 mln EUR 

- inne z EFRR:16,5 mln EUR 

Fundusz Pracy: 101,5 mln EUR 

KT WD obejmuje 55 przedsięwzięć:  

 B+R: 9 

 Edukacja: 2  

 Energetyka: 2 

 Kultura: 4 

 Sport: 3 

 Transport: 31 

 Zdrowie: 4 

 

1.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 20 

przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna2. Stan realizacji przedsięwzięć 

ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

  B+R: 8 przedsięwzięć  

1. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa 

Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe. Dla przedsięwzięcia przygotowano dokumentację aplikacyjną: 

wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z kompletną dokumentacją środowiskową).  

2. Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA 

EDUKACJA 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe, złożony został wniosek o dofinansowanie, który na koniec 2016 r. 

znajdował się w trakcie oceny formalnej.  

3. Centrum Technologii Nanofotonicznych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe, złożony został wniosek o dofinansowanie, który na koniec 2016 r. 

był w trakcie oceny formalnej. 

4. International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, 

ICEMTA 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe, wniosek o dofinansowanie nie został złożony. 

                                                           
2 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (12 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).  
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5. Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". 

Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę 

specjalistyczną 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przez część 2016 r. trwała 

aktualizacja fiszki projektowej wynikająca ze zgłaszanych potrzeb przez UMWD, MR i MNiSW. 

W 2016 r. przedsięwzięcie nie było realizowane. Na przełomie września/października 2016 r. 

podmiot odpowiedzialny za realizację podjął decyzję o nieskładaniu wniosku  

o dofinansowanie projektu3, w związku z powyższym nie został przygotowany żaden 

dokument dot. jego realizacji. 

6. Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB) 

Strony odstąpiły od uzgodnienia przedmiotowego projektu w ramach KT dla Województwa 

Dolnośląskiego4. 

7. Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe. Dla przedsięwzięcia przygotowano dokumentację aplikacyjną, 

ale wniosek o dofinansowanie nie został złożony.   

8. CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe, ale wniosek o dofinansowanie nie został złożony. 

 energetyka:1 przedsięwzięcie 

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 27 różnych 

projektów. Przedsięwzięcie/projekty są przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym. 

Fiszka przedsięwzięcia do końca 2016 r. była nieuzgodniona, w I kw.2016 r. trwała wymiana 

uwag między stronami – strona samorządowa jako ostatnia odpowiedziała na uwagi strony 

rządowej na początku marca 2016 r.  

Strona samorządowa poinformowała5,iż w ramach w/w przedsięwzięcia strategicznego IZ PO 

IiŚ 2014-2020 dokonała identyfikacji zgłoszonych projektów z listy podstawowej. Na koniec  

IV kwartału 2016 r. złożono 5 z planowanych 22 wniosków o dofinansowanie w trybie 

pozakonkursowym (w ramach działania 1.5 oraz 1.6 PO IiŚ), wnioskując o dofinansowanie na 

kwotę ok. 7 mln zł. Jak wyjaśniła strona samorządowa, projekty podlegają schematom 

dozwolonej pomocy publicznej zgodnie z art. 46 Rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE (tzw. 

GBER), wobec czego ich realizacja nie może być rozpoczęta przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie, a zatem nie poniesiono żadnych kwalifikowanych kosztów projektowych.  

W przypadku jednego projektu zgromadzono komplet wymaganych dokumentów6, jednak 

do końca 2016 r. nie został złożony wniosek o dofinansowanie.  

W przypadku 17 projektów, ze względu na niespełnianie przez nie minimalnych wartości 

kryteriów oceny projektów (m.in.: wysokich koszty projektów przy osiągnięciu niskich efektów 

ekologicznych) oraz ze względu na wysokość wyliczonej luki finansowej, podjęto decyzję  

                                                           
3 Konkurs dla działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych RPO 

Województwa Dolnośląskiego. 
4 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku.  
5 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku.  
6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Deklaracja Natura 2000, Deklaracja właściwego organu 

odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, Dokumentacja potwierdzająca postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, Dokumentacja techniczna, Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem na 

którym realizowane jest przedsięwzięcie. 
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o rezygnacji z ich realizacji. Ponadto, cztery projekty znajdują się na liście rezerwowej 

propozycji projektów PO IiŚ w ramach działania 1.6. 

 transport:  9 przedsięwzięć 

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że do 

końca 2016 r. podpisano m.in. umowy na wykonanie prac przygotowawczych do projektu.  

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto, 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że do 

końca 2016 r. rozpoczęto procedurę zamówienia na opracowanie Studium Wykonalności dla 

projektu.  

3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa 

Ruda – Kłodzko, 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała  

o odstąpieniu od realizacji m.in. z uwagi na ograniczoną wartość dostępnej alokacji środków.  

4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że do 

końca 2016 r. rozpoczęto procedurę zamówienia na opracowanie Studium Wykonalności dla 

projektu. 

5. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Strona samorządowa poinformowała o dokonanej identyfikacji zgłoszonych projektów  

w ramach ww. przedsięwzięcia. Na koniec IV kwartału 2016 r. złożono wnioski  

o dofinansowanie na wszystkie cztery zidentyfikowane projekty7 w trybie pozakonkursowym8.  

6. Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej 

W odniesieniu do Wsparcia rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach 

przedsięwzięcia pn.  Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF, strona 

samorządowa poinformowała, iż w ramach ww. przedsięwzięcia strategicznego na koniec  

IV kwartału 2016 r., rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym PO 

IiŚ9.  

7. Obwodnica Wałbrzycha 

Strona samorządowa wskazała, że do końca 2016 r. nie została zawarta umowa na 

dofinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej 

nr 35. W związku z tym nie zostały podjęte działania zmierzające do faktycznego rozpoczęcia 

realizacji ww. przedsięwzięcia. 

                                                           
7 1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A, 2. Budowa wydzielonej 

trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, 3. Modernizacja floty taboru 

tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia 

dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap IA, 4. Promowanie strategii niskoemisyjnych na 

terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych. 
8 Obecnie trwa ocena złożonych wniosków, przewidywany termin publikacji informacji o przyznanym 

dofinansowaniu – II kwartał 2017 r. 
9 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, w II kwartale 2017 r. planowane jest złożenie 

wniosku dla projektu pn.: „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową 

wiaduktu nad ul. Długą we Wrocławiu”. Wnioskodawca PKP PLK S.A. nie rozpoczął rzeczowej realizacji projektu. 

Przedsięwzięcie jest w fazie przygotowawczej na etapie studium wykonalności. Nie poniesiono kwalifikowalnych 

kosztów projektowych. Zgodnie z Decyzją Zarządu PKP PLK S.A. projekt pn.: „Rehabilitacja odcinka linii kolejowej  

nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki” nie będzie realizowany, ze 

względu na jego złożoność oraz oddziaływanie na otoczenie mikroekonomiczne w kontekście specyficznych 

wymagań i uwarunkowań dla projektów aglomeracyjnych. 
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8. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych  

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi 

krajowej nr 94 

Strona samorządowa wyjaśniła, iż w ramach ww. przedsięwzięcia strategicznego, 

wnioskodawca - Gmina Wrocław w II kwartale 2016 r. złożyła dwa wnioski o dofinansowanie 

w trybie konkursowym PO IiŚ w ramach działania 4.2. Pierwszy z nich pn.: Budowa Osi 

Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, został wpisany na listę rezerwową. 

Natomiast drugi projekt pn.  Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu nie otrzymał 

dofinansowania. 

 

9. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją 

Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej 

Góry 

W sierpniu 2015 r. drogą elektroniczną strona samorządowa została poinformowana o  braku 

konieczności przygotowania fiszki, z uwagi na odpowiedzialność za jej przygotowanie przez  

stronę rządową10.  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status nieuzgodniony. Strona 

samorządowa poinformowała, że w 2016 r. trwało przygotowanie materiałów (opis 

przedmiotu zamówienia oraz regulamin konkursu na wykonanie projektu architektonicznego) 

dla uruchomienia procedury konkursowej11. 

2. Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej 

Odnośnie ww. przedsięwzięcia, podmiot odpowiedzialny za realizację12 poinformował, iż 

prace związane  z realizacją nie zostały rozpoczęte. Informacja o braku możliwości 

dofinansowania unijnego, które do tej pory było wskazywane jako główne źródło 

finansowania tej inwestycji, uniemożliwia rozpoczęcie prac.  

1.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim  zostało opisane 

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

                                                           
10 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. W lipcu 

2016 r. MR zostało poinformowane przez DDP MIiB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego 

jego realizacja nie jest planowana. DDP MIiB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono 

przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. 
11 Planowana data ogłoszenia konkursu na realizację działania to I kw. 2017 r. 
12 Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
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Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0002/15 została podpisana w dniu 31.03.2016 r.13 

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej 

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była nieuzgodniona – ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem14. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

1. Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności 

należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

1a: Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej 

zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Projekt 

przewidziany do złożenia w III konkursie PO IiŚ15. 

1b: Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej 

zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Złożono wniosek  

o dofinansowanie w II konkursie PO IiŚ, który zaczął się w dn.30.06.2016 r.16. 

2. Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja 

terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Projekt 

przewidziany do złożenia w III konkursie PO IiŚ17.  

3. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej 

Przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Etap I i II 

przedsięwzięcia zostały już zrealizowane.  Dla etapu III przewidywano złożenie wniosku  

o dofinansowanie w III konkursie PO IiŚ18. 

4. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ19. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

                                                           
13 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0002/15 realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Okres realizacji 

projektu 01.02.2016-31.01.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r. Wartość 

projektu to 17 857 272,16 PLNU. Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. 

zgłoszone przez DFE MZ.  
14 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE,ME. 
15 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE, MKiDN. 
16 Konkurs rozstrzygnięto w lutym 2017 r. W maju 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 16 793 

265,43 PLN (w części UE), ogólna wartość projektu to 19 756 782,87 PLN.  
17 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE, MKiDN. 
18 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE, MKiDN. 
19 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
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obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM 

I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina  

w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie,, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego  

w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda 

Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM I i II 

stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie (stan na 31.12.2016 r.). 

  sport: 3 przedsięwzięcia 

1. Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. 

Wejherowskiej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

ma charakter wieloletni (dofinansowanie ze środków FRKF). Umowa o dofinansowanie została 

podpisana jeszcze w 2015 r.20 a termin zakończenia realizacji jest przewidywany na kwiecień 

2017 r. 

2. Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

ma charakter wieloletni (dofinansowanie ze środków FRKF). Nie podpisano umowy  

o dofinansowanie.  

3. Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia 

Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

ma charakter wieloletni (dofinansowanie ze środków FRKF). Podpisano umowę  

o dofinansowanie21. 

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu 

Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. W przypadku ww. 

przedsięwzięcia, przewidzianego do realizacji w procedurze pozakonkursowej, złożony 

wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej. 

2. Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa 

dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę 

medyczną 

Na realizację ww. przedsięwzięcia składa się sześć różnych projektów22. Zgodnie  

z informacjami przekazanymi przez MZ, każdy z projektów wchodzących w skład ww. 

                                                           
20 Wartość podpisanej umowy: 23 000 000,00 PLN ze środków FRKF.  
21  Wartość podpisanej umowy: 11 000 000,00 ze środków FRKF.  
22 1. Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec (wartość podpisanej umowy: 2 266 745,98 PLN w części UE)   

2. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju 

wraz z doposażeniem (wartość podpisanej umowy: 26 92 848,98 PLN w części UE)    3. Modernizacja Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych 

(wartość podpisanej umowy: 3 348 325 PLN w części UE) 4. Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska (wartość podpisanej umowy: 98 2 179,81 PLN 

w części UE) 5. Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy 

WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska (wartość podpisanej umowy: 3 920 659 PLN w części UE)  6. Modernizacja  

i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu (wartość 

podpisanej umowy: 26 88 241,36 PLN w części UE). 
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przedsięwzięcia posiadał pełną dokumentację i był realizowany (umowy podpisywano  

w listopadzie i grudniu 2016 r.) 

 transport: 22 przedsięwzięcia  

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnionych zostało 20 przedsięwzięć (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT lub PBDK). Są to 

projekty dotyczące dróg (7), kolei (8), a także transportu śródlądowego (5).  

Odnośnie pozostałych dwóch przedsięwzięć, tj.: 

1. Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II 

2. Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy i Świdnicy 

 

Strona rządowa przedstawiła następujące informacje23: 

Ad.1 zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu PO IiŚ „Port Lotniczy Wrocław – 

dodatkowe obiekty infrastruktury”.  

Ad.2 fiszka projektowa jest uzgodniona, przedsięwzięcie nie zostało wpisane do PBDK. 

                                                           
23 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego, DL MIiB 

oraz Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MIiB. 
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2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r.  

W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały 

wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Kujawsko-

Pomorskie 

20,6 mld zł Ogółem: ok. 57,4 mln EUR: 

- EFS: 24,4 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 19,1 mln EUR 

- inne z EFRR: 14 mln EUR 

Fundusz Pracy: ok. 93,7 mln EUR 

KT WKP obejmuje 61 przedsięwzięć:  

 B+R: 7 

 Edukacja: 4 

 Energetyka: 2 

 Kultura: 3 

 Sport: 7 

 Transport: 36 

 Zdrowie: 2 

 

 

2.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 26 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna24. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 6 przedsięwzięć25 

1. Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. 

2. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia 

EnFoodLife 

Liderem projektu jest podmiot z województwa warmińsko-mazurskiego. Podmioty  

z województwa kujawsko-pomorskiego są partnerami w tym projekcie. Fiszka projektowa 

uzyskała pozytywną opinię MNiSW26. 

3. Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony27.  

4. Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. 

                                                           
24 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć). 
25 Dodatkowo uzgadniano z MNiSW jeszcze 3 regionalne przedsięwzięcia. Jedno z nich zostało wstępnie uzgodnione: 

Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych, niemniej niniejsze sprawozdanie ich nie 

obejmuje, ponieważ zgodnie z art. 9k ust. 10 KT projekty ujęte w załączniku 5a/5b nie muszą wynikać z art. 6 KT. 
26 Informacja przedstawiona w  Informacji z realizacji KT w 2015 r. MNiSW nie przedstawiło aktualnych danych.  
27 Fiszki z obszaru B+R mają status „uzgodniony”, w przeciwieństwie do pozostałych, opisywanych jako „wstępnie 

uzgodnione, ponieważ zgodnie z art. 9k ust. 10 KT załącznik 5b zawiera już uzgodnione projekty pomiędzy Stronami KT 

(MNiSW oraz stroną samorządową). 
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5. System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego/  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. 

6. Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy 

spersonalizowanej i opieki zdrowotnej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony.  

W 2016 r. nie ogłoszono konkursu, w którym ww. przedsięwzięcia mogłyby ubiegać się  

o dofinansowanie28. 

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Centra Innowacyjnej Edukacji ( w tym tzw. „Minikoperniki”) 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć różnych projektów: 

1. Centra Innowacyjnej Edukacji – sieć ośrodków zajęć pozaszkolnych, zlokalizowanych poza 

miastami prezydenckimi. 

Na dzień 31.12.2016 fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź 

strony rządowej. 

2. Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa wyjaśniła, iż 

koncepcja projektu od 31.08.2015 r. (dnia złożenia pierwszej fiszki) zmieniła się. W 2016 r.  

w miejsce tego projektu powstał nowy, pn. Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na 

Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I, którego fiszka w październiku 2016 r. została 

pozytywnie uzgodniona przez MKiDN i tym samym rekomendowana do ujęcia w innym, 

nowym przedsięwzięciu pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim 

poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, 

służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”, w ramach KT dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

3. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację  

w regionie kujawsko-pomorskim 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona - został złożony wniosek  

o dofinansowanie w II naborze PO IiŚ, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r.29.  

4. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych 

uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Jako źródło finansowania wskazano RPO. 

Strona samorządowa poinformowała o braku ogłoszeń postępowań konkursowych w 2016 r. 

dla tego typu beneficjenta.  

5. Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu  

w Inowrocławiu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Jako źródło finansowania wskazano RPO. 

Strona samorządowa poinformowała o ogłoszeniu postępowań konkursowych w lipcu  

i sierpniu 2016 r., jednak do końca 2016 r. nie podpisano żadnej umowy. 

 

                                                           
28 Strona samorządowa poinformowała, iż ogłoszenie konkursów planowane jest w II kw. 2017 r.  
29 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2017 r. Projekt pn.  Adaptacja budynków zlokalizowanych przy  

ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną 

edukację w regionie kujawsko-pomorskim otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 416 318,23 PLN (całkowita 

wartość projektu 17 984 544,01 zł). Umowa o dofinansowanie została podpisana w maju 2017 r.   
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 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1. Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Dla ww. projektu złożono 

wniosek o dofinansowanie w II konkursie PO IiŚ, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r30.  

2. Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej 

miasta 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona i nie podlegała dalszym uzgodnieniom – 

zakres projektu nie kwalifikuje się do działania 8.1 PO IiŚ31. Zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez stronę samorządową, część zadań z projektu została złożona w naborze 

preselekcyjnym w konkursie w ramach działania 4.6.2 RPO32 z pozytywnym wynikiem oceny 

preselekcyjnej. Natomiast część innych zadań z projektu została złożona w naborach dla 

działania 2.5 PO IiŚ33. 

 sport: 6 przedsięwzięć 

1. Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina 

Mrocza) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez stronę samorządową, realizacja przedsięwzięcia zakończyła się  

w czerwcu 2016 r. 

2. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie  

w Rogowie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W 2016 r. inwestycja została usunięta z Planu 

Wieloletniego. Inwestor może w kolejnych latach ponownie ubiegać się o zakwalifikowanie 

do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu34. 

3. Przystań AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez stronę samorządową, realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w grudniu 

2016 r. 

4. Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-

metrowego basenu krytego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W 2016 r. przedsięwzięcie zostało zgłoszone 

do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Rozpoczęcie realizacji inwestycji 

planowane jest od 2017 r.35 

                                                           
30 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2017 r. Projekt Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa 

kulturowego UNESCO – II etap otrzymał dofinansowanie w wysokości 54 328 721,00 PLN (całkowita wartość projektu 

71 351 889,73 PLN). Umowa została podpisana w  maju 2017 r.  
31 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DFE MKiDN. 
32 W ramach działania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT złożono zadanie: "Strefa buforowa 

UNESCO – gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta. Grodza V i VI – elementy XIX-wiecznych fortyfikacji" . 
Właściwy nabór wniosków o dofinansowanie w okresie 29.05. - 28.06.2017 r. 
33 Projekt złożony w II naborze dla Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego PO IiŚ (30.06.-30.09.2016 r.) - 

lista rezerwowa: Remont i przebudowa zieleńca ,,Ogród muzyków”, planowane w Toruniu przy ulicy Chopina, 

Bydgoskiej i Al. 500–lecia. Projekty złożone w III naborze dla Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 

PO IiŚ (28.10.-30.12.2016 r.) - w ocenie: (1) Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów 

zieleni w Toruniu, (2) Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu,  

(3) Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni. 

34 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIS, MSiT. 
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5. Budowa hali treningowej wraz z siłownią na terenie kompleksu sportowego Zawisza 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Do MSiT nie wpłynęło zgłoszenie ww. 

przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu36. 

6. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Do MSiT nie wpłynęło zgłoszenie ww. 

przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu37. 

 zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im 

L. Rydygiera w Toruniu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza 

Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

Ww. przedsięwzięcie składa się z następujących projektów: 

1a: Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera  

w Toruniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona38. 

1b: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W listopadzie 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe, w którym złożono wniosek dot. szpitala we Włocławku. Na koniec 

2016 r. wniosek znajdował się w trakcie oceny. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących  sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.  

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. złożono w NFOŚiGW 

wnioski o dofinansowanie dwóch zadań wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia. 

 transport: 9 przedsięwzięć 

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - 

dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Niemniej pewne projekty składowe tego 

przedsięwzięcia zostały złożone w ramach ogłoszonego 22.10.2015 r. konkursu dla działania 

4.2. PO IiŚ. Ocena projektów trwała do końca 2016 roku39.  

2. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (strona samorządowa przekazała uwagi  

w lipcu 2016 r.) Niemniej niektóre zadania z projektów składowych przedsięwzięcia zostały 

                                                                                                                                                                                     
35 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIS, MSiT. 
36 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIS, MSiT. 
37 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIS, MSiT. 
38 Fiszka projektu pozakonkursowego dot. szpitala Rydygiera w Toruniu została uzgodniona na XII posiedzeniu 

Komitetu Sterującego w dniu 16.03.2017 r. (na podst. informacji e-mail z MZ w dn. 17.03.2017 r.). 
39 Złożony projekt pod nazwą Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta 

Bydgoszczy został wybrany do dofinansowania (listę projektów do dofinansowania zatwierdzono 3 stycznia 2017 r.). 
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złożone w ramach ogłoszonego 22.10.2015 r. konkursu dla działania 4.2. PO IiŚ. Ocena 

projektów trwała do końca 2016 roku40. 

3. Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej). Realizując to przedsięwzięcie strona samorządowa złożyła 

wniosek o dofinansowanie projektu pn.  Rozbudowa drogi krajowej (DK 16/55) na odcinku od 

ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego w ramach ogłoszonego 22.10.2015 r. konkursu dla 

działania 4.1 POIiŚ. Projekt nie uzyskał dofinansowania 

4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że 

projekt nie będzie realizowany, ponieważ nie spełnia kryteriów PO IiŚ.  

5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz 

z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, 

Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej). 

6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona. 

7. Bit-City II 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona w zakresie składowych projektów  

w ramach kolei aglomeracyjnych. 

8. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach 

Włocławka 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej). 

9. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona. 

2.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, strona rządowa jest stroną 

właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć 

ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.  

 edukacja: 3 przedsięwzięcia 

1. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu 

                                                           
40 W wyniku oceny wniosków o dofinansowanie oraz aktualizacjami listy projektów wybranych do dofinansowania  

w konkursie dla działania 4.2 PO IiŚ dofinansowanie uzyskały następujące projekty: (1) Przebudowa i rozbudowa  

ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu, (2) Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa 

Chrapka w Toruniu. 
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W ramach tego przedsięwzięcia wpłynął 1 wniosek pn.: Inwestycja w infrastrukturę wyższej 

szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk 

Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku, który został pozytywnie zaopiniowany przez MNiSW. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka 

projektowa była nieuzgodniona41. 

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona.  

3. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0004/15  została podpisana w dniu 1.03.2016 r42. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

kujawsko-pomorskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ43. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego: PSM I stopnia im. G. G. Gorczykowskiego w Chełmnie (stan na 

31.12.2016 r.). 

2. Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim realizowane ze środków budżetu państwa przez 

MKiDN. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.  

 sport: 1 przedsięwzięcie 

Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK 

Na koniec grudnia 2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie 

uzgodniony. Jako potencjalne źródło finansowania wskazano środki FRKF oraz środki 

własne44.  

 zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

Infrastruktura ratownictwa medycznego 

MZ poinformowało, iż ww. projekt wybrano do dofinansowania w ramach konkursu 

ogłoszonego w dniu 10.05.2016 r. Umowa na realizację projektu została podpisana w dn. 

15.11.2016 r45.  

 

                                                           
41 Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez MNiSW, pozytywne zaopiniowanie wniosku jest etapem procedury 

uzgodnieniowej, nie oznacza natomiast uzgodnienia fiszki projektu.  
42 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0004/15 realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Okres 

realizacji projektu 01.11.2015 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.03.2016 r. 

Wartość projektu to 17 136 688,55 PLN.  Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych  

w 2016 r. zgłoszone przez DFE MZ. 
43 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez UM woj. 

kujawsko-pomorskiego. 
44 Wartość projektu ogółem 31 618 676,16 PLN. 
45 Wartość dofinansowania ze środków UE to 3,29 mln PLN, Ponadto, wartość podpisanej umowy ze środków budżetu 

państwa wynosi 600 tys. PLN, z innych środków 435,5 tys. PLN. 
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 transport: 27 przedsięwzięć  

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona 

rządowa, 20 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na 

występowanie w DI/SRT i PBDK. Są to projekty z obszaru transportu drogowego(8), kolejowego 

(6) i śródlądowego (6).  

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych siedmiu przedsięwzięć przedstawiał się 

następująco:46 

1. Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej 

Nr 25 

Zadanie nieskierowane do realizacji w ramach PBDK. 

2. Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia 

Kujawskiego 

Brak zadania w PBDK. 

3. Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 

10/S10 

Brak zadania w budżecie państwa. 

4. Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz 

z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy 

Brak zadania w PBDK. 

5. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz 

Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Przedsięwzięcie jest w realizacji.  

6. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – 

granica województwa 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Przedsięwzięcie jest w realizacji. 

7. Modernizacja linii kolejowej Nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń 

Wschodni, a na odcinku Lipno – Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją. 

Brak zadania w KPK. 

 

 

 

                                                           
46 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP 

MIiB oraz Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MIiB. 
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3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE  

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury 

i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, 

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Lubelskie 

 

26,3 mld zł Ogółem: 81 mln EUR: 

- EFS: 39,3 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 25,3 mln EUR 

- inne z EFRR: 16,4 mln EUR 

Fundusz Pracy: 82,3 mln EUR 

KT WLU obejmuje 45 przedsięwzięć:  

 B+R: 1 

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 3 

 ICT: 1 

 Kultura: 5 

 Inne: 1  

 Sport: 1 

 Środowisko: 2  

 Transport: 22 

 Zdrowie: 7 

 

3.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna47. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia 

1. Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodniony. 

Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ48. 

2. Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodniony. 

Ponadto, został złożony wniosek o dofinansowanie w II konkursie PO IiŚ, który rozpoczął się  

w dn. 30.06.2016 r.49 

3. Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: 

edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! 

Smakuj życie kulturowo” 

                                                           
47 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla  Województwa  Lubelskiego odpowiedzialne są: 

strona samorządowa (19 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia). 
48 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
49 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2017 r. Projekt pn.  Rewitalizacji historycznego obiektu Akademii 

Zamojskiej w Zamościu otrzymał dofinansowanie w wysokości 23 925 305,26 z PLN (całkowita wartość projektu 41 557 

192,92 zł) Umowa została podpisana w maju 2017 r.  
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodniony. 

Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ50. 

 energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa przekazała 

uwagi w lutym 2016 r.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą trzy projekty: 

2a: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt realizowany  

w procedurze pozakonkursowej – na koniec 2016 r. trwała weryfikacja wniosku II stopnia.  

2b: Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt realizowany  

w procedurze pozakonkursowej – na koniec 2016 r. trwała weryfikacja wniosku I stopnia.  

2c: Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz  

z przebudową zewnętrznych, na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną 

Na dzień 31.12 2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa 

poinformowała51, iż projekt został umieszczony na liście projektów rezerwowych (ze względu 

na ograniczoną alokację wniosek o dofinansowanie nie został złożony w naborze kończącym 

się dnia 31.12.2016 r. – procedura pozakonkursowa). Strona samorządowa poinformowała 

także, iż planowane jest złożenie ww. projektu ze zmienionym zakresem w ramach konkursu 

PO IiŚ. 

 zdrowie: 5 przedsięwzięć 

1. Budowa SOR wraz z wyposażeniem i lądowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia  

w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Ponadto, strona samorządowa 

poinformowała52, iż w wyniku uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia, Wojewodą Lubelskim 

oraz Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ustalono, że inwestycja nie uzyska 

rekomendacji do utworzenia, stąd też nie znajduje się na liście planowanych do utworzenia 

jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie będzie  finansowana 

w ramach PO IiŚ53.  

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Lądowiskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny 

z Polikliniką SPZOZ w Lublinie54) 

nazwa projektu: Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok 

Operacyjny z zapleczem, szpitalnym oddziałem ratowniczym, oddziałami szpitalnymi  

i  lądowiskiem dla śmigłowców w Lublinie 

                                                           
50 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
51 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2016 r. 
52 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2016 r. 
53 UMWL przekazywał tą informację do MR kilkukrotnie (także  w Informacji z realizacji KT w 2015 r.) Podobna 

informacja była kierowana również do MZ - Departament Funduszy Europejskich. 
54 Strona samorządowa proponuje, aby instytucją właściwą w zakresie monitorowania realizacji był DFE MZ, gdyż 

jako jedyny posiada wszystkie informacje związane z realizacjami inwestycji. 
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona. W 2016 r. złożony został do MZ projekt, 

który na dzień 31.12.2016 r. znajdował się w trakcie oceny. Dofinansowanie projektu jest 

uzależnione od decyzji Komitetu Sterującego EFSI.  

3. SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Ponadto, strona samorządowa 

poinformowała55, iż w wyniku uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia, Wojewodą Lubelskim 

oraz Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ustalono, że inwestycja nie uzyska 

rekomendacji do utworzenia, stąd też nie znajduje się na liście planowanych do utworzenia 

jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie będzie  finansowana 

w ramach PO IiŚ56. 

4. Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie 

lubelskim 

Strona samorządowa poinformowała, iż w dn. 28.10.2016 r. wnioskodawca (Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie) złożył do Urzędu Marszałkowskiego aktualną wersję fiszki projektowej. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. 

5. Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie 

jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była w trakcie uzgodnień. Strona samorządowa poinformowała, 

iż fiszka projektu jest po ocenie brzegowej, która zakończyła się pozytywnie57.  

 sport: 1 przedsięwzięcie 

Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie 

nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy 

al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się  

w maju 2016 r58.  

 inne: 1 przedsięwzięcie 

Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie 

obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona59.   

 transport: 10 przedsięwzięć 

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – 

Wysokie, 33,148 km 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

1a: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – 

Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 

(Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km 

                                                           
55 Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2016 r. 
56 UMWL przekazywał tą informację do MR kilkukrotnie (także  w Informacji z realizacji KT w 2015 r.) Podobna 

informacja była kierowana również do MZ - Departament Funduszy Europejskich. 
57 Na dzień 31.12.2016 r. trwał tryb negocjacyjno-uzgodnieniowy. Jak źródło finansowania dla tego przedsięwzięcia 

wskazano RPO woj. lubelskiego oraz środki budżetu państwa i środki własne – strona samorządowa nie wyjaśniła,  

w jakim trybie będzie realizowane ww. przedsięwzięcie. 
58 Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Jak źródła 

finansowania wskazano środki FRKF oraz środki JST: strona samorządowa poinformowała, iż wartość przedsięwzięcia 

ogółem to 34 795 299 PLN, z czego ze środków JST 24 759 299 PLN. 
59 Fiszka projektowa została przekazana stronie rządowej w grudniu 2015 r. W Informacji o realizacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2016 r. strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych 

danych nt. przedsięwzięcia. 
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. Projekt jest realizowany w procedurze pozakonkursowej, 

finansowany ze środków RPO. Umowę o dofinansowanie realizacji projektu podpisano  

w grudniu 2016 r60. 

 

1b: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. 

Piotrków 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. Projekt przewidziany do realizacji w procedurze konkursowej61.  

2. Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin  

2a: Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. 

Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów 

(S12/S17/S19) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2016 r62. 

Projekt jest w trakcie realizacji. 

2b: Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów 

Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku 

węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w sierpniu 2016 r63. 

Projekt jest w trakcie realizacji. 

2c: Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do 

skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 

303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. 

2d: Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. 

2e: Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Sławin 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. 

3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy 

Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2016 r64. 

Projekt jest w trakcie realizacji. 

4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 

Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej.  

                                                           
60 Wartość projektu ogółem wynosi 63 703 296,98 PLN, z czego dofinansowanie UE to 63 703 296,98 PLN.  
61 Konkurs ogłoszono w I kw. 2017 r.  
62 Kwota dofinansowania 58 936 135,29 PLN (w części UE ze środków PO PW). 
63 Kwota dofinansowania 155 040 419,05 PLN (w części UE ze środków PO PW). 
64 Kwota dofinansowania 50 711 759,46 PLN (w części UE ze środków PO PW). 
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5. Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej.  

6. Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebenne  

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa była  nieuzgodniona.  Strona samorządowa 

przekazała stronie rządowej informację o akceptacji proponowanych zmian. Jednocześnie 

strona samorządowa poinformowała, że w 2016r. nie prowadzono żadnych działań 

związanych z modernizacją linii nr 69.  

7. Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – 

Zamość) 

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa była  nieuzgodniona.  Strona samorządowa 

przekazała stronie rządowej informację o akceptacji proponowanych zmian. Jednocześnie 

strona samorządowa poinformowała, że w 2016r. nie prowadzono żadnych działań 

związanych z modernizacją linii nr 72. 

 

8. Budowa terminala przeładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji 

Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-Majdan 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych jako zadanie inwestycyjne  

w ramach projektu: Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS.  

9. Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji 

Terytorialnych Chełma 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona – strona samorządowa oczekuje na 

stanowisko strony rządowej.  

10.   Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów: w przypadku projektu Mobilny LOF fiszka 

została uzgodniona, w pozostałych przypadkach przekazano uwagi (na dzień 31.12.2016 r.  

z fiszką procedowała strona rządowa65).  

 

3.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0009/15  została podpisana w dniu 12.04.2016 r66. 

                                                           
65 Strona samorządowa przekazała swoje uwagi w dn. 15.02.2016 r.). 
66 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Okres realizacji 

projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.04.2016 r. Wartość 
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2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona.  

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Sieci energetyczne w województwie lubelskim 

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem67. 

 ICT:1 przedsięwzięcie 

E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego 

Z danych zebranych podczas inwentaryzacji e-usług publicznych68 realizowanych w ramach 

projektów współfinasowanych ze środków RPO 2014-2020 wynika, że projekt pn. : E-geodezja 

- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego przygotowywany jest do realizacji  

w ramach RPO WL . 

 kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia 

1. Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku) 

Ww. przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, jest realizowane przez MKiDN ze środków 

budżetu państwa. Projekt jest w trakcie realizacji.  

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

lubelskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ69. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego  

w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie (stan 

na 31.12.2016 r.). 

 

 środowisko:2 przedsięwzięcia 

1. Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona70.  

2. Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona71.  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

                                                                                                                                                                                     
projektu to  21 572 776, 75 PLN. Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. 

zgłoszone przez DFE MZ. 
67 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
68 Informacje przedstawione przez DFE MC (mail z dn. 17.02.2017 r.). 
69 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
70 MŚ wskazało, że wg stanu prawnego na koniec 2016 r. jednostką właściwą do realizacji był WUMiUW w Lublinie. 
Niemniej, zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubelskiego właściwość w zakresie ww. przedsięwzięcia 

przypisano stronie rządowej.   
71 MŚ wskazało, że wg stanu prawnego na koniec 2016 r. jednostką właściwą do realizacji był WUMiUW w Lublinie. 
Niemniej, zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubelskiego właściwość w zakresie ww. przedsięwzięcia 

przypisano stronie rządowej. 
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1. Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Realizacja 

projektu rozpoczęła się w styczniu 2016 r. - rozpoczęto budowę Ośrodka Radioterapii72.  

2. Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez 

oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych  

w Dziecięcym Szpitali Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności 

regionalnego systemu ochrony zdrowia 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony73.  

 transport: 12 przedsięwzięć  

Fiszki dotyczące 6 przedsięwzięć drogowych74 i 5 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku 

uzgadniania (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT). W 2016 r. rozpoczęła się realizacja 

przedsięwzięcia pn: Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola 

Rozwadów wraz z elektryfikacją75.  

                                                           
72 Podstawą realizacji ww. projektu o charakterze wieloletnim jest Uchwała nr 197/2015 RM z dnia 3 listopada 2015 r. 

Wartość podpisanej umowy: 286 251 000 PLN (środki budżetu państwa). 
73 Jako źródło finansowania przedsięwzięcia wskazano RPO. 
74 W odniesieniu do czterech przedsięwzięć DDP MIiB poinformował, iż zadania nie zostały nieskierowane do 

realizacji w ramach PBDK (1. S-12 Radom – Lublin, 2. S-12 Lublin – Dorohusk, 3. S-19 Białystok – Lublin, 4. S-17 Lublin  

– Hrebenne). 
75 W odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć kolejowych, DTK MIiB poinformował, iż ich realizacja rozpoczęła się  

w 2007 r. (Prace na linii kolejowej E 20 odcinek  Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol),  2010 r. (Prace na linii 

kolejowej C-E 20  odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków) i  w 2015 r. (Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa 

Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin oraz Prace na linii kolejowej Nr 30 

Parczew-Łuków). 
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4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, 

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Lubuskie 

 

11,8 mld zł Ogółem: 28,3 mln EUR: 

- EFS: 12,7 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 6,2 mln EUR 

- inne z EFRR: 9,4 mln EUR 

Fundusz Pracy: 35,1 mln EUR 

KT WLB obejmuje 29 przedsięwzięć:  

 B+R: 3 

 Edukacja: 1  

 Energetyka: 3 

 Kultura: 2  

 Transport: 19 

 Zdrowie: 1 

 

4.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 11 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna76. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe:1 przedsięwzięcie 

Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa poinformowała 

o rezygnacji z ubiegania się o środki z PO IiŚ, natomiast wnioskodawca tj.  Fundacja Parku 

Kulturowego Grodzisko w Wicinie podtrzymała wolę realizacji projektu ze środków RPO.  

W związku z powyższym fiszka nie podlega dalszym uzgodnieniom. 

 zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii 

w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii 

w Zielonej Górze 

Ww. przedsięwzięcie obejmuje dwa projekty: 

1a: Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności 

do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony77. Projekt przewidziany do realizacji  

w trybie pozakonkursowym, współfinansowany ze środków RPO - w 2016 r. podpisano umowę 

o dofinansowanie78. 

                                                           
76 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLB odpowiedzialne są: strona samorządowa  

(8 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia). 
77 Strona rządowa przekazała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, nie odniosła się jednak do przekazanych przez stronę 

samorządową poprawionych fiszek. 
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1b: Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego 

„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony79. Projekt finansowany ze środków JST 

oraz budżetu państwa (MZ). W 2016 r. podpisano dwie umowy na realizację zadań80.   

 B+R: 2 przedsięwzięcia 

1. Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona, strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 

1a. Strona samorządowa wskazała również na brak uzgodnionego źródła finansowania81. 

2. Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona, strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 

1a. Strona samorządowa wskazała również na brak uzgodnionego źródła finansowania82. 

Projekt ujęty w PMDIB. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w formule ZIT 6 projektów. Na dzień 

31.12.2016 r. wszystkie fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych. W 2016 r. w przypadku  

4 projektów podpisano umowy na realizację działania83 (źródło dofinansowania: RPO).  

W odniesieniu do 2 projektów, dla których jako źródło finansowania przewidziano PO IiŚ, 

strona samorządowa poinformowała o złożeniu wniosku o dofinansowanie dla jednego  

z nich.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w formule ZIT 10 projektów (źródło 

finansowania PO IiŚ). Na dzień 31.12.2016 r. fiszki były nieuzgodnione.  

                                                                                                                                                                                     
78 Wartość podpisanej umowy to 21 611 010 PLN (w części UE). Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego 

dla Województwa Lubuskiego w 2016 r. (Tabela pn.: Lubuskie_stan realizacji KT w 2016 r.) 
79 Strona rządowa przekazała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, nie odniosła się jednak do przekazanych przez stronę 

samorządową poprawionych fiszek. 
80 Umowa z Ministerstwem Zdrowia nr 1/6/4/2016/134/1105 z dnia 28.09.2016 r na dofinansowanie zakupu 

przyspieszacza liniowego (akceleratora) na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób nowotworowych 

w ramach zadania: „Doposażenie Zakładów Radioterapii w Polsce” 2. Umowa nr 23/2016 z dnia 24.10.2016 r. - 

dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego zakupu wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego 

(akcelaratora) do Zakładu Radioterapii w ramach programu pn.: „Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych”. Wartość podpisanej umowy w części budżetu państwa to 7 448 000,00 PLN, a w części środków 

JST 2 852 000,00 PLN. 
81 IZ w Informacji z realizacji KT w 2015 r. poinformowała, iż przedsięwzięcie to zostało umieszczone na liście 

warunkowej KT, pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1a, jednak w wynegocjowanym z Komisją 

Europejską RPO - Lubuskie 2020 nie ma priorytetu inwestycyjnego 1a. W związku z powyższym w przesłanych stronie 

rządowej załącznikach 1a do KT dla tych przedsięwzięć przyjęto, że potencjalnym źródłem finansowania zadań 

będzie PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Odpowiedź strony rządowej w tej sprawie nie wpłynęła do dnia 

sporządzania Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2016 r. 
82 IZ w Informacji z realizacji KT w 2015 r. poinformowała, iż przedsięwzięcie to zostało umieszczone na liście 

warunkowej KT, pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1a, jednak w wynegocjowanym z Komisją 

Europejską RPO - Lubuskie 2020 nie ma priorytetu inwestycyjnego 1a. W związku z powyższym w przesłanych stronie 

rządowej załącznikach 1a do KT dla tych przedsięwzięć przyjęto, że potencjalnym źródłem finansowania zadań 

będzie PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Odpowiedź strony rządowej w tej sprawie nie wpłynęła do dnia 

sporządzania Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2016 r. 
83 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym 

wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (dofinansowanie w części UE: 3 654 

043,84 PLN, 2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (dofinansowanie  

w części UE: 3 102 687,51 PLN, 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zabór 

(dofinansowanie w części UE: 2 875 578,37 PLN, 4. Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej 

wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku – Etap I : Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy 

Al. Wielkopolskiej (dofinansowanie w części UE: 1 349 912,51 PLN). 
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 transport: 5 przedsięwzięć 

1. Budowa mostu w Milsku 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona. Przedsięwzięcie przewidziane do 

realizacji w procedurze pozakonkursowej – jako źródło finansowania wskazano RPO. W 2016 r. 

przygotowano następujące dokumenty dotyczące realizacji ww. przedsięwzięcia: Koncepcję 

programową oraz Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

2. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego 

Gubin – Brody 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 6 projektów. Są to zadania 

warunkowe, których realizacja uzależniona jest od posiadanych środków finansowych  

w ramach RPO – Lubuskie 2020, bądź pozyskania środków w ramach EWT84. Dla projektu pn.: 

Rozbudowa drogi woj. nr 287 na odc. od km 46+520 ( od przejazdu kolejowego relacji 

Nowogród Bobrzański-Żary) od km 47+200 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 12)  

w miejscowości Grabik przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie 

na budowę i ZRID, a projekt pn.: Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 294 w m. 

Trzebiel ma gotową dokumentację na odcinek 0+125-0+815, ponadto uzyskano pozwolenie 

na budowę i ZRID. W przypadku pozostałych 4 zadań strona samorządowa poinformowała  

o braku gotowej dokumentacji.  Na dzień 31.12.2016 r. fiszki projektowe nie były uzgodnione.  

3. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę 

z autostradami A18/A4 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 11 projektów. Na dzień 31.12.2016 r. 

fiszki projektowe nie były uzgodnione. W 2016 r. w przypadku 4 projektów85 podpisano 

umowy86 (źródło dofinansowania RPO), w przypadku kolejnych 4 projektów strona 

samorządowa poinformowała, że zadania zostało ujęte na liście rezerwowej oraz że brak jest 

zagwarantowanych źródeł finansowania.  

4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów 

Wlkp. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona. Strona samorządowa wyjaśniła, 

że brak jest uzgodnienia  fiszki z uwagi na brak porozumienia odnośnie zakładanej wartości 

dofinansowania87. 

5. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 5 projektów. Na dzień 31.12.2016 r. 

fiszki projektowe były nieuzgodnione. Dla 2 projektów złożono wnioski o dofinansowanie (tryb 

pozakonkursowy).  

4.2 strona właściwa: rządowa 

                                                           
84 Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO-Lubuskie 2020 

– Załącznik do Uchwały Nr 160/2108/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. 
85 Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułów (dofinansowanie w części UE: 1. 5 340 000 PLN), 2. Przebudowa drogi 

woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska (dofinansowanie w części UE: 5 214 213,37 PLN), 3. Przebudowa wraz  

z  rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu (dofinansowanie w części UE: 7 120 000 PLN),  

4. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (dofinansowanie w części UE: 1 298 

645,56 PLN).  
86 Łącznie podpisanych umów jest 7, z czego 2 umowy podpisano jeszcze w 2015 r.: 1. Rozbudowa drogi woj. nr 297 

w m. Leszno Dolne  - dofinansowanie w części UE 4 033 067,23 PLN 2. Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki 

98 436,00  PLN  dofinansowanie z budżetu państwa oraz 1  992  068,46 PLN z budżetu JST. O jednej podpisanej 

umowie Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów strona samorządowa nie przedstawiła szczegółowych danych 

nt. daty podpisania i kwoty dofinasowania/wartości ogółem.  
87 Wg informacji strony samorządowej, Województwo Lubuskie wyraża zgodę na dofinansowanie przedsięwzięcia  

w ramach RPO-lubuskie 2020 w wysokości 55% kosztów kwalifikowalnych (Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku 

zakłada 85%). 
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Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji.  

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona.  

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem88. Jednocześnie ME wskazało na następujące projekty 

jako włączone do Listy Projektów Strategicznych, które mają szansę uzyskać wsparcie  

w ramach PO IiŚ89: 

1. Przebudowa stacji 110/15 kV Strzelce Krajeńskie w celu umożliwienia rozwoju 

energetyki odnawialnej 

2. Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki 

odnawialnej 

3. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez 

modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku 

zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych. 

4. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez 

modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku 

zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych. 

5. Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp.  i sieci gazowej w Kostrzynie nad 

Odrą. 

6. Przebudowa stacji 110/20 kV Żary 

7. Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową i 

modernizacją stacji w tym ciągu liniowym. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

lubuskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ90. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

                                                           
88 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE,ME. 
89 Strona samorządowa poinformowała, że jedynie projekt wymieniony w punkcie 7. jest zgodny z przedsięwzięciem, 

tj. częściowo pokrywa się z przebiegiem linii planowanych w ramach "Sieci energetycznych Polski Zachodniej".  

W ramach przedsięwzięcia KT "Sieci energetyczne Polski Zachodniej" wymieniana była jako najważniejsza budowa 

linii przesyłowych 400 kV: 

a) Eisenhüttenstadt - Gubin - Zielona Góra - Polkowice, 

b) Baczyna - Gubin - Polkowice. 
90 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
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Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

lubuskiego : PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSMI i II stopnia w Żaganiu, 

PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM  

I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia  

w Strzelcach Krajeńskich, PSM  I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowej (stan na 

31.12.2016 r.). 

 transport: 14 przedsięwzięć  

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona 

rządowa, 12 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych 

(przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK).  Są to projekty z obszaru transportu 

drogowego(4), kolejowego (4) i śródlądowego (4). 

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych 2 przedsięwzięć przedstawiał się następująco:   

 Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy  

i Szprotawy:  przedsięwzięcie nie jest ujęte w PBDK91; 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa 

– Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst: szczegółowa informacja dotycząca 

realizacji przedsięwzięcia nie została wstępnie uzgodniona między stronami z powodu 

braku możliwości określenia źródeł finansowania lub w związku z problemem dotyczącym 

wysokości finansowania między PKP PLK a IZ RPO92.  

                                                           
91 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP 

MIiB. 
92 DTK MIiB nie przedstawił zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia.  
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5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego i Ministrem Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,  

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŁ.  

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Łódzkie 

 

25,2 mld zł Ogółem: 86,4 mln EUR: 

- EFS: 35,3 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 34,5 mln EUR 

- inne z EFRR: 16,6 mln EUR 

Fundusz Pracy: 88,9 mln EUR 

KT WŁ obejmuje 92 przedsięwzięć:  

 B+R: 10,  

 Edukacja: 2  

 Energetyka: 2 

 Inne: 2 

 Kultura: 3 

 Rewitalizacja: 17 

 Transport: 39 

 Zdrowie: 17 

 

5.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 59 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna93. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 zdrowie: 12 przedsięwzięć94 

1. Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną 

ukierunkowaną  na rozwiązywanie  kluczowych dla województwa problemów 

medycznych i epidemiologicznych (stara nazwa: Zakończenie budowy Zintegrowanego 

Systemu Ratownictwa Medycznego, racjonalizacja i modernizacja bazy medycyny 

ratunkowej w sytuacji nagłego zagrożenia życia pacjentów regionu łódzkiego  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

2. Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem 

aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej–

Curie w Zgierzu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie 

konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ). 

3. Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni 

Endoskopii i Pracowni USG 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie 

konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ). 

                                                           
93 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa 

(55 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (4 przedsięwzięcia). 
94 Uwagi do fiszek MZ przekazało stronie samorządowej w styczniu 2017 r, dlatego też na dzień 31.12.2016 r. fiszki 

miały jeszcze status nieuzgodnionych. 
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4. Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na 

terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach – II etap 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

5. Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa 

medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego 

im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie 

konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ). 

6. Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu 

profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz 

przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

7. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 

im. N. Barlickiego w Łodzi (stara nazwa: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

(Uniwersytecki Szpital Kliniczny  Nr 1 im. N. Barlickiego)) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

8. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 

113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla 

helikopterów(stara nazwa: Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny 

Oddział Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karetek i budową lądowiska dla 

helikopterów oraz wyposażeniem medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy  

ul. Żeromskiego 113) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

9. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy 

uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych  

w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

10. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów w strukturach 

Szpitala ZOZ w Łowiczu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

11. Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców 

i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie 

konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ). 

12. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców 

ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli (stara nazwa: Budowa Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji 

„Rozbudowa Szpitala w Zduńskiej Woli”) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie 

konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ). 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów Muzeum Miasta 

Łódź 
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Na dzień 31.12.2016 fiszka miała status uzgodniony. Ponadto, został złożony wniosek  

o dofinansowanie w II konkursie PO IiŚ, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r.95 

 B+R: 9 przedsięwzięć 

1. Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. 

J. Nofera w Łodzi) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Przedsięwzięcie jest 

wpisane do PMDIB.  

2. Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSCREEN) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Przedsięwzięcie jest 

wpisane do PMDIB. 

3. Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu 

Bezpieczeństwa „Moratex” 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 

23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r.  Jako źródło finansowania 

wskazano RPO.  

4. BRaIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 

23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania 

wskazano RPO. 

5. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej96 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 

23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania 

wskazano RPO. 

6. Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. 

7. Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 

23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania 

wskazano RPO. 

8. "Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów 

biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM 

BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii "97 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 

23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania 

wskazano RPO. 

                                                           
95 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2017 r. Projekt pn. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury 

zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta 

Łodzi otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 164 617,96 PLN (całkowita wartość projektu 20 785 794,61 PLN) 

Umowa została podpisana w maju 2017 r. 
96 Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. Budowa Centrum 

Biotechnologii Ogrodniczej stanowi elementy  przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta 

platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne 

przedsięwzięcie. 
97 Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. Pilotażowa stacja do 

sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych stanowi elementy  przedsięwzięcia o 

nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla 

Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. 
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9. Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury 

B+R98) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 

23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania 

wskazano RPO. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Przedsięwzięcie jest przewidziane do 

realizacji w formule ZIT, jako źródło finansowania wskazano PO IiŚ.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Przedsięwzięcie jest przewidziane do 

realizacji w formule ZIT, jako źródło finansowania wskazano PO IiŚ. 

 transport: 17 przedsięwzięć 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszki projektowe miały status nieuzgodniony. Spośród 17 przedsięwzięć, 

7 przewidziano do realizacji w trybie pozakonkursowym (strona samorządowa poinformowała 

o podpisaniu w 2016 r. 3 umów99 na realizację przedsięwzięć). W odniesieniu do  

5 przedsięwzięć, strona samorządowa poinformowała, iż w 2016 r. nie ogłoszono 

postępowania konkursowego, nie jest to również planowane w 2017. r. W przypadkach  

3 przedsięwzięć100 w 2016 r. konkursy zostały ogłoszone i podpisano 1 umowę  

o dofinansowanie101. Strona samorządowa nie podała informacji odnośnie ogłoszenia 

konkursów/trybu pozakonkursowego dla 2 przedsięwzięć Pn.: Zmiana przebiegu DK 91 

(budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego) – wskazane 

jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 r., oraz Kompleksowe 

przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu – 

realizowane w ramach ZIT ze środków PO IiŚ. 

 rewitalizacja: 16 przedsięwzięć 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszki miały status nieuzgodniony. 

 inne: 2 przedsięwzięcia 

1. KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji  

i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód 

geotermalnych (stara nazwa: Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji 

w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych 

                                                           
98 Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. Pilotażowa linia produkcyjna 

wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R stanowi elementy  przedsięwzięcia o nazwie 

"CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa 

Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. 
99 Umowy podpisano dla przedsięwzięć pn.:1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z budową obwodnicy 

Wola Rakowa na odcinku Romanów – Kurowice (dofinansowanie w części UE: 19 890 000 PLN), 2. Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd – Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez 

Tomaszów Mazowiecki na odcinku Kurowice – Ujazd (dofinansowanie w części UE: 105 497 566,99 PLN), 3. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa 

na odcinku Bełchatów – Kamieńsk (dofinansowanie w części UE: 35315234,03 PLN).  

100 Dotyczy przedsięwzięć: 1. Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną 2. Integracja 

publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (nabór wniosków w I kw. 2017 r. oraz 3. 

Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice (konkurs zakończy się w I kw. 2017 r.):  

a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice, 

b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, 

c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 
101 Umowę podpisano dla przedsięwzięcia: Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną 

(dofinansowanie w części UE: 182 010 500 PLN). 
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

2. Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

5.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0012/15 została podpisana 31.03.2016 r.102 

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi  

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu 

państwa. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2014 r. 

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

łódzkim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ103. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

łódzkiego: PSM I stopnia  w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella  

w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia  

w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach (stan na 31.12.2016 r.). 

 rewitalizacja/ kultura: 1 przedsięwzięcie 

Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz 

Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi 

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim realizowane przez MKiDN. Projekt jest w trakcie 

realizacji. 

                                                           
102 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Okres realizacji projektu 

01.02.2016-31.12.2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.03.2016 r. Wartość projektu to 33 568 

532,83 PLN. Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DFE 

MZ. 
103 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 

 



str. 39 

 

 zdrowie: 5 przedsięwzięć 

1. Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia 

Matki Polki wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu 

medycznego na potrzeby oddziału. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest 

przewidziane do realizacji w procedurze pozakonkursowej. MZ poinformowało, iż na dzień 

31.12.2016 r. projekt posiadał pełną dokumentację - wniosek o dofinansowanie jest w ocenie. 

2. Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii 

Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy 

warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest 

przewidziane do realizacji z budżetu państwa w procedurze konkursowej. MZ poinformowało, 

że postępowanie konkursowe ogłoszono w listopadzie 2016 r.  

3. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie 

kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”  

w Łodzi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodnionej. Przedsięwzięcie jest 

przewidziane do realizacji w procedurze konkursowej. MZ poinformowało, że postępowanie 

konkursowe ogłoszono w listopadzie 2016 r. 

4. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. MZ poinformowało, iż konkurs 

nie został ogłoszony z uwagi na brak środków. MZ poinformowało także o możliwości objęcia 

przedsięwzięcia programem wieloletnim MZ. 

5. UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodnionej. Przedsięwzięcie jest 

przewidziane do realizacji w procedurze konkursowej. MZ poinformowało, że postępowanie 

konkursowe ogłoszono w lipcu 2016 r. 

 transport: 22 przedsięwzięcia 

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnionych zostało 19 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia 

dotyczące dróg104(7) oraz kolei (12).  

Odnośnie 3 przedsięwzięć kolejowych, za których realizację jest odpowiedzialna strona 

rządowa wg zapisów KT, przedstawiono następujące informacje: 

 Baza logistyczna, przeładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-

Chengdu (Olechów): przedsięwzięcie nie jest ujęte w KPK; 

 Budowa linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznicą do Złoczewa (etap I) i rewitalizacja 

linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne: przedsięwzięcie nie jest 

ujęte w KPK; 

 Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska – strona rządowa 

poinformowała o dacie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia105.  

                                                           
104 Spośród 7 przedsięwzięć drogowych, 4 przedsięwzięcia (1. A1 Tuszyn – Częstochowa, 2. Budowa obwodnicy 

Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42, 3. S-74 Sulejów Kielce, 4. S-12 Piotrków Trybunalski – Radom nie zostały 

skierowane do realizacji w ramach PBDK. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r.  

w obszarze transportu drogowego, DDP MIiB. 
105 Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 14-04-2017 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu 

terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MIiB. 
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6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy 

Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego  

i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został 

uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki 

dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego (RPO WMP).  

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Małopolskie do wysokości 

ok.32,8 mld zł 

Ogółem: 111,4 mln EUR: 

- EFS: 48,4 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 47,7 mln EUR 

- inne z EFRR: 15,3 mln EUR 

Fundusz Pracy: 87,5 mln EUR 

KT WMP obejmuje 67 przedsięwzięć:  

 B+R: 18 

 Edukacja: 3 

 Energetyka: 3 

 Kultura: 1 

 Sport: 1 

 Transport: 37 

 Zdrowie: 4 

 

6.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 17 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna106. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych 

obiektów drewnianych  

Na dzień 31.12.2016 fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do 

złożenia w III konkursie PO IiŚ107. 

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Małopolskie Centrum Nauki 

Na dzień 31.12.2016 fiszka miała status nieuzgodniony (strona samorządowa przekazała fiszkę 

31.08.2015 r.). Strona rządowa nie wniosła uwag do fiszki strony samorządowej. 

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia 

miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony (strona samorządowa przekazała 

fiszkę w sierpniu 2015 r., strona rządowa nie odniosła się do treści przekazanej fiszki). Ponadto, 

strona samorządowa poinformowała, że Rozbudowa Ośrodka Radioterapii w Nowym Sączu 

                                                           
106 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (14  przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3  przedsięwzięcia). 
107 Pomimo uzgodnienia w dn. 31.12.2016 r. fiszy projektowej, wniosek o dofinansowanie został złożony w innym niż 

uzgodniony zakresie. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN. 



str. 41 

 

jest analizowana w kontekście powstałej mapy potrzeb zdrowotnych oraz wszystkich potrzeb 

w regionie oraz przyjętego limitu środków w działaniu 12.1.2. RPO 2014-2020108.   

2. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy lecznictwa 

psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony(strona samorządowa przekazała 

fiszkę w sierpniu 2015 r., strona rządowa nie odniosła się do treści przekazanej fiszki). Realizacja 

przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2013 r. – do końca 2016 r. zrealizowano zadania 

obejmujące budowę Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią 

Konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Tarnowie oraz I etap zadania pn.: 

Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizacje obiektów Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Babińskiego109. 

 energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W ramach ww. przedsięwzięcia, 

planowanego do realizacji w formule ZIT, wdrażane będą: 

1a: projekty konkursowe dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze 

mieszkaniowym, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych 

budynków mieszkaniowych 

Postępowanie konkursowe zostało ogłoszone w maju 2016 r. (czas trwania naboru od 

30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.).  

1b: Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 

Zgodnie z informacjami strony samorządowej, zostały złożone wnioski o dofinansowanie 

projektów110, przygotowano dokumentację techniczną, przeprowadzono audyty 

energetyczne. 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. Ww. przedsięwzięcie jest planowane  do 

realizacji w formule ZIT. W 2016 r.  zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów111 oraz 

została przygotowana dokumentacja techniczna.  

 transport: 11 przedsięwzięć 

1. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej 

Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych 

W ramach ww. przedsięwzięcia112 będzie realizowany projekt pn.: Budowa obwodnic 

Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem 

Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych. Fiszka przekazana przez 

                                                           
108 Ponadto, strona samorządowa wyjaśniła, iż realizacja wymiany sprzętu do udzielania świadczeń w zakresie 

teleradioterapii uzależniona jest od dostępności środków w programie rządowym: "Narodowy Program Zwalczania 

Chorób Nowotworowych", będącego głównym  źródłem finansowania wymiany sprzętu. 
109 Realizacja zadań: 1. Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji, 2. Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego  

w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie nastąpi w po rozstrzygnięciu konkursu i otrzymaniu 

dofinasowania z działania 12.1.2 RPO WM na lata 2014-2020. 
110 W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 28 projektów pozakonkursowych 

ujętych obecnie w Strategii ZIT. Na dzień 31.12.2016 zostało złożonych 12 wniosków o dofinansowanie, 1 projekt został 

przyjęty do realizacji, trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie. 
111 W ramach działania 1.5 POIiŚ i poddziałania 1.6.2 POIiŚ zostały złożone łącznie 4 wnioski o dofinansowanie 

projektów. Na dzień 31.12.2016 trwa ich ocena. 
112 W ramach przedsięwzięcia będzie realizowany także projekt Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł 

Niepołomice) w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko, 

niewpisany do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. 
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stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do treści 

przekazanej fiszki. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona.  

2. Węzeł „BOCHNIA": Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł 

„Bochnia" 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, iż 

strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki przygotowanej przez stronę samorządową 

(fiszka została  przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). 

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie konkursowym ze środków RPO.  

W dn.29.12.2016 r. zakończył się nabór wniosków (ogłoszony w czerwcu 2015 r.) 

3. Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE": (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką 

Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice"; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 

w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, iż 

strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki przygotowanej przez stronę samorządową 

(fiszka została  przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). 

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie konkursowym ze środków RPO.  

W dn.29.12.2016 r. zakończył się nabór wniosków113 (ogłoszony w czerwcu 2015 r.) 

4. Budowa północnej obwodnicy Krakowa 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, iż 

strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki przygotowanej przez stronę samorządową 

(fiszka została  przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). 
Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie konkursowym ze środków PO IiŚ.  

W dn.29.04.2016 r. zakończył się nabór wniosków (ogłoszony w październiku 2015 r.114) 

5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – 

Wadowice – granica województwa 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (fiszka została przekazana przez stronę 

samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.115). Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji  

w trybie pozakonkursowym ze środków RPO.  

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (fiszka została przekazana przez stronę 

samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.116). Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji  

w trybie pozakonkursowym ze środków RPO WM, jako projekt warunkowy, którego realizacja 

jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych z RPO WM 117. 

 

 

 

                                                           
113 Czas trwania naboru od 29.07.2015 do 29.12.2016). 
114 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci 

autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi 

ekspresowej S52. 
115 Strona rządowa wniosła uwagi do fiszy w dniu 7 października 2015 r., na które strona samorządowa 

odpowiedziała 9 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do odpowiedzi strony samorządowej. 
116 Strona rządowa wniosła uwagi do fiszy w dniu 7 października 2015 r., na które strona samorządowa 

odpowiedziała 9 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do odpowiedzi strony samorządowej. 
117 Strona samorządowa poinformowała, że PKP PLK nie określiło dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

projektu, ponieważ przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów RPO WM objętych KPK do 2023 roku 

oraz na liście warunkowej w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego i brak jest zapewnionego 

finansowania ze środków RPO WM. Podjęcie prac projektowych jest uzależnione od uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia i uzyskania źródeł finansowania. 
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7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (fiszka została przekazana przez stronę 

samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.118). Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji  

w trybie pozakonkursowym ze środków RPO WM, jako projekt warunkowy, którego realizacja 

jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych z RPO WM 119. 

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (fiszka została przekazana przez stronę 

samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.120). Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji  

w trybie pozakonkursowym ze środków RPO WM, jako projekt warunkowy, którego realizacja 

jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych z RPO WM121. 

9. Zakup taboru kolejowego: 20 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na 

potrzeby przewozów międzyregionalnych (nowa nazwa: Zakup taboru kolejowego - 

nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei 

małopolskich)  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (fiszka została przekazana przez stronę 

samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). Strona samorządowa poinformowała, iż strona 

rządowa nie odniosła się do treści fiszki przygotowanej przez stronę samorządową122. 

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie konkursowym ze środków PO IiŚ.  

Zakończenie naboru nastąpi w maju 2017 r. (konkurs ogłoszono w październiku 2016 r.) 

10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane 

do realizacji w formule ZIT, w trybie pozakonkursowym ze środków PO IiŚ. W ramach działania 

6.1 PO IiŚ planuje się zrealizować 4 projekty pozakonkursowe przewidujące zakup taboru 

tramwajowego, modernizację torowisk tramwajowych oraz budowę 2 linii tramwajowych na 

terenie Krakowa. Wnioski o dofinansowanie ww. projektów zostały złożone na dzień 

31.12.2016. Dotychczas podpisano 1 umowę na realizację projektu pozakonkursowego 

realizowanego w ramach poddziałania 6.1 POIiŚ123.  

W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 44 projekty 

pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i 

ekologicznego transportu. Projekty te przewidują budowę parkingów w systemie P+R (parkuj  

i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów oraz rozwój 

systemu informacji dla podróżujących. Na dzień 31.12.2016 do IZ RPO 2014-2020 złożonych 

zostało 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Dotychczas podpisano 4 umowy  

o dofinansowanie projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach 

                                                           
118 Strona rządowa wniosła uwagi do fiszy w dniu 7 października 2015 r., na które strona samorządowa 

odpowiedziała 9 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do odpowiedzi strony samorządowej. 
119 Strona samorządowa poinformowała, że PKP PLK nie określiło dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

projektu, ponieważ przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów RPO WM objętych KPK do 2023 roku 

oraz na liście warunkowej w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego i brak jest zapewnionego 

finansowania ze środków RPO WM. Podjęcie prac projektowych jest uzależnione od uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia i uzyskania źródeł finansowania. 
120 Strona rządowa wniosła uwagi do fiszy w dniu 7 października 2015 r., na które strona samorządowa 

odpowiedziała 9 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do odpowiedzi strony samorządowej. 
121 Analogicznie jak w przypadku przedsięwzięć nr 6 i 7.  
122 W styczniu 2017 r. strona samorządowa przekazała zaktualizowaną fiszkę. Strona rządowa nie odniosła się do 

przekazanego materiału. 
123 Wartość podpisanej umowy dla projektu pn.: Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu 

usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I – o wartości 124 860 000 PLN  

(w części UE). 
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poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020. Dodatkowo, 1 projekt został wybrany do 

dofinansowania, trwa proces podpisywania umowy. 

11. Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie 

dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (fiszka została przekazana przez stronę 

samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). Strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki 

przekazanej przez stronę samorządową. 

6.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 18 przedsięwzięć 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim  zostało opisane 

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

W przypadku pozostałych 17 przedsięwzięć status przygotowania fiszek projektowych był na 

koniec 2016 r. zróżnicowany. W przypadku 7 z 10 fiszek Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury 

Badawczej (PMDIB) wniesionych przez stronę rządową, strona samorządowa poinformowała 

o ich uzgodnieniu z datą 30.06.2016 r. Pozostałe 3 fiszki z PMDIB pozostają nieuzgodnione na 

dzień 31.12.2016 r124.  W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe125.  

Natomiast status 7 fiszek zgłoszonych do KT przez stronę samorządową i przewidzianych do 

wsparcia z RPO WM przedstawiał się następująco na dzień 31.12.2016 r.:  

a) 4 fiszki zostały uzgodnione i wpisane do załącznika 5b do KT WM:  

1) Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński,  

2) Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet 

Jagielloński,  

3) Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia 

Górniczo-Hutnicza,  

4) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski 

Południowej, Uniwersytet Rolniczy, 

b) jedna fiszka (Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb 

prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet) 

była w trakcie uzgodnień - strona samorządowa przekazała uwagi,  

c) w przypadku dwóch przedsięwzięć, projektodawca poinformował od odstąpieniu od 

realizacji inwestycji (Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny 

Translacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Małopolskie Centrum Badań 

Energooszczędnych, Politechnika Krakowska).   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

                                                           
124 Projekty te zostały niewłaściwie przypisane właściwości strony rządowej. W Aneksie nr 2 do Kontraktu 

Terytorialnego, który został podpisany 30 maja 2017 r., właściwość strony została skorygowana. 
125 Czas trwania konkursu (od 30.09.2016 do 02.11.2016). 
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Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0006/15  została podpisana w dniu 08.03.2016 r. 126 

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego 

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem127. 

 sport: 1 przedsięwzięcie 

Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie 

Realizacja zadania została zakończona, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 

09.09.2016 r128.  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków –Prokocim 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest 

realizowane zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego(na mocy 

uchwały 187/2015 Rady Ministrów z dn. 7 października 2015 r.). Poza środkami budżetu 

państwa, w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziane jest także finansowanie ze środków 

RPO129.  

2. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest 

realizowane zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego (na mocy 

uchwały nr 186/2015 Rady Ministrów z dn. 7 października 2015 r.). 

 transport: 26 przedsięwzięć 

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnionych zostało 20 przedsięwzięć (ujęte w DI/SRT, PBDK lub KPK). Strona rządowa 

(Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) nie przekazała fiszek projektowych dla sześciu 

przedsięwzięć130. Ponadto, strona rządowa nie przekazała uwag do fiszki przedsięwzięcia  

pn. Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy 

zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz)131.  

                                                           
126 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum  

w Krakowie. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.06.2023. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana  

w dniu 08.03.2016 r. Wartość projektu to 21 380 976,13 PLN. Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DFE MZ. 
127 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE,ME. 
128 Ogólna wartość przedsięwzięcia to 11 744 659,63 PLN, z czego 4 000 000,00 pochodzi ze środków FRKF. Źródło: 

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2016 r. w obszarze sportu, przygotowana 

przez MSiT. 
129 Projekt wskazany w RPO jako projektu duży - alokacja 60 mln euro z EFRR, Źródło: Informacja o realizacji 

przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2016  r. w obszarze zdrowia, przygotowana przez MZ. 
130 Dotyczy przedsięwzięć: 1. Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 

na odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin), 2. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, 3. Obwodnica 

Limanowej w ciągu DK28, 4. Obwodnica Gorlic w ciągu DK28, 5. Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz, 6. Rozbudowa 

infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wg informacji otrzymanych z DDP MIiB, ww. zadania nie 

zostały ujęte w PBDK.  
131 Strona samorządowa przekazała fiszkę w dn. 31.08.2015 r. Jest to przedsięwzięcie, dla którego w KT wpisano 

właściwość strony rządowej. Przedsięwzięcie znalazło się na liście proponowanych przedsięwzięć w mandacie 

negocjacyjnym strony samorządowej z dn. 11 września 2014 r. (transport drogowy, poz. 5) , natomiast w KT została 

przypisana właściwość strony rządowej dla tego przedsięwzięcia.    
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7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 

2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób  

i warunki dofinansowania RPO WMA.  

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Mazowieckie 

 

49,1 mld zł Ogółem: 84,4 mln EUR: 

- EFS: 46,9 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 21,7 mln EUR 

- inne z EFRR: 15,8 mln EUR 

Fundusz Pracy: 130,5 mln EUR 

KT WMA obejmuje 139 przedsięwzięć:  

 B+R: 60  

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 5 

 ICT: 1 

 Inne: 1 

 Kultura: 6 

 Sport: 1 

 Środowisko: 3  

 Transport: 50 

 Zdrowie: 10 

 

7.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 82 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna132. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 37 przedsięwzięć 

Strona samorządowa poinformowała, iż na dzień 31.12.2016 r. 20 fiszek projektowych miało 

status wstępnie uzgodnionych, pozostałe były w przygotowaniu/nieuzgodnione. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia 

1. Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ133. 

2. Stacja Muzeum - rewitalizacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego wraz  

z adaptacją poprzemysłowych terenów na potrzeby nowoczesnej ekspozycji 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ134. 

3. Rewitalizacja obiektów Fabryki i Pałacyku Briggsów  

                                                           
132 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (77 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć). 
133 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
134 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ135. 

 środowisko: 3 przedsięwzięcia 

1. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony.  

2. Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. 

3. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. 

 zdrowie: 10 przedsięwzięć136 

1. Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

2. Projekt - SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

4. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

5. Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego 

Ośrodka Onkologicznego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

6. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego 

w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

7. Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie 

i modernizacja  SOR. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

8. Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla 

potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim 

Szpitalu Specjalistycznym 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

9. Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług 

publicznych w zakresie ochrony zdrowia 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

10. Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

 

                                                           
135 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
136 Strona samorządowa nie przekazała zaktualizowanych informacji nt. stanu fiszek projektowych w obszarze 

zdrowia. 
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 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

2. Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony137. 

 ICT: 1 przedsięwzięcie; 

Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia nie została przygotowana przez 

stronę samorządową138. 

 inne: 1 przedsięwzięcie 

Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka 

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji139.  

 transport: 25 przedsięwzięć 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszki projektowe miały status nieuzgodniony. Do 6 fiszek strona 

samorządowa przekazała swoje uwagi. W 2016 r. podpisano 1 umowę o dofinansowanie 

realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich 

poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza 

techniczne do utrzymania taboru140. 

7.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 57 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

• B+R: 23 przedsięwzięcia 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane 

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

Fiszki projektowe pozostałych 22 przedsięwzięć nie zostały w większości przypadków 

przekazane stronie samorządowej przez wnioskodawców lub zainteresowane podmioty. 

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

                                                           
137 Strona samorządowa nie ujęła przedsięwzięcia pn. Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej 

w Radomiu w przekazanej do MR Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa mazowieckiego  

w 2016 r.  
138 Informację o nieprzekazaniu przez stronę samorządową fiszki zamieszczono także w Informacji z realizacji 

Kontraktu Terytorialnego w 2015 r.  
139 Informację o nieprzekazaniu przez stronę samorządową fiszki zamieszczono także w Informacji z realizacji 

Kontraktu Terytorialnego w 2015 r. Strona samorządowa przekazała do MR trzy fiszki zaliczone do projektu 

pakietowego pn. Praca+Ekologia+Rozwój. Bezpieczna Energetyka: Rewitalizacja rzeki Wisły i uruchomienie połączeń 

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych obsługujących powiat płocki, Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejskich w Płocku oraz Obniżenie emisyjności transportu w Gminie Mieście Płocku poprzez kompleksowe 

działania preferujące publiczny transport zbiorowy. Niemniej jednak, Kontrakt zakłada przygotowywanie fiszek dla 

przedsięwzięć - nie dla poszczególnych projektów.  W związku z tym do przedsięwzięcia  Praca+Ekologia+Rozwój. 

Bezpieczna Energetyka powinna zostać przygotowana jedna zbiorcza fiszka, żeby można było negocjować jej 

zakres między stronami.  
140 Wartość podpisanej umowy: 128 466 000 PLN (w części UE). 
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2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0013/15  została podpisana w dniu 1.04.2016 r. 141 

 energetyka: 3 przedsięwzięcia 

1. Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem142. 

2. Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem143. 

3. Budowa Elektrociepłowni Pruszków 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem144. 

 kultura: 3 przedsięwzięcia 

1. Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie 

Projekt wieloletni realizowany przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie jest 

w trakcie realizacji.  

2. Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. 

Spokojnej 15 w Warszawie 

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu 

państwa. W 2016 r. realizacja przedsięwzięcia zakończyła się.  

3. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

mazowieckim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ145. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2  im. Fr. 

Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia 

nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOSM I i II stopnia nr 3 

im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego  

w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I  

i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki  

w Łosicach (stan na 31.12.2016 r.). 

                                                           
141 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji 

projektu 1.06.2015 - 31.12.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.04.2016 r. Wartość 

projektu to 27 647 747,60 PLN. Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. 

zgłoszone przez DFE MZ. 
142 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
143 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
144 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
145 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
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 sport: 1 przedsięwzięcie 

Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. podpisano umowę 

na realizację projektu146.  

 transport: 25 przedsięwzięć  

Fiszki dotyczące 11 przedsięwzięć drogowych i 12 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku 

uzgadniania (przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). W przypadku pozostałych  

2 przedsięwzięć drogowych szczegółowa informacja dotycząca ich realizacji nie została 

uzgodniona między stronami147. 

                                                           
146 Wartość podpisanej umowy ze środków FRKR 7 900 000 PLN oraz 5 000 000 PLN ze środków MNiSW.  Źródło: 

Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze sportu, MSiT. 
147 Przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska) nie zostało skierowane do realizacji  

w ramach PBDK, a na temat przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych nie 

przedstawiono aktualnych danych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r.  

w obszarze transportu drogowego, DDP MIiB. 
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8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,  

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Opolskie 

 

10,1 mld zł Ogółem: 32,9 mln EUR: 

- EFS: 16,6 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 5,3 mln EUR 

- inne z EFRR: 10,9 mln EUR 

Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR 

KT WO obejmuje 26 przedsięwzięć:  

 B+R: 2 

 Edukacja: 1  

 Energetyka: 3  

 Kultura: 2  

 Środowisko: 1 

 Transport: 17  

 

8.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna148. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych 

Wobec pisemnej rezygnacji z projektu fiszka nie podlega dalszym uzgodnieniom149. 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami 

Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu 

Innowacji ICiMB. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Strona samorządowa 

poinformowała, iż w 2016 r. nie podjęto żadnych działań wobec projektu.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Strona samorządowa poinformowała150, że przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione  

w ramach Strategii ZIT, wobec czego nie będzie realizowane.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona151.  

                                                           
148 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa 

(7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3  przedsięwzięć). Faktycznie strona samorządowa przesłała 

informację o 9 przedsięwzięciach, jednak na dzień 31.12.2016 r. przedsięwzięcie pn. Wielokulturowy Śląsk – Miejsce 

Emocji Historycznych, mimo rezygnacji z jego realizacji, było wpisane do KT dla Województwa Opolskiego dlatego 

zostało ujęte po stronie samorządowej. 
149 Źródło: Tabela/Informacja nt. stanu uzgodnień fiszek w obszarze kultury na dzień 19.12.2016 r., MKiDN. 
150 Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2016 r.  
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 transport: 6 przedsięwzięć 

1. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Zgodnie z informacjami strony 

samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej 

fiszki. W 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia152.  

2. Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Zgodnie z informacjami strony 

samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej 

fiszki. W 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia153.  

3. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Zgodnie z informacjami strony 

samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej 

fiszki. W 2016 r. nie podjęto żadnych działań wobec projektu.  

4. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii 

kolejowych o znaczeniu regionalnym 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Zgodnie z informacjami strony 

samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej 

fiszki. W 2016 r. nie podjęto żadnych działań wobec projektu. 

5. Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Zgodnie z informacjami strony 

samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej 

fiszki. W 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia154.   

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

8.2 strona właściwa: rządowa  

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 16 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem155. Strona samorządowa zwróciła uwagę na fakt, iż  

                                                                                                                                                                                     
151 Strona samorządowa wskazała na brak danych w ww. zakresie sugerując, że właściwą merytorycznie instytucją 

będzie IZ PO IiŚ.  
152 Wartość podpisanej umowy: 136 239 488,18 PLN (w części UE, ze środków RPO). 
153 Wartość podpisanej umowy: 7 192 868,8 PLN (w części UE, ze środków RPO). 
154 Wartość podpisanej umowy: 64 945 000 PLN (w części UE, ze środków RPO). 
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w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 wypracowano projekt ponadregionalny 

pn. Sieci energetyczne Polski Zachodniej, który na obszarze województwa opolskiego 

przewiduje podjęcie działań przez PSE S.A w zakresie156:  

- budowa linii przesyłowych 400 kV relacji: Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław 

oraz Świebodzice –Ząbkowice-Dobrzeń; 

- rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/110kV Dobrzeń; 

-modernizacja i przebudowa linii przesyłowych 220 kV relacji: Blachownia – Łagisza oraz 

Blachownia –Groszowice; 

- rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznych 220/110 kv: Blachownia oraz 

Groszowice157.   

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

opolskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ158. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera  w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego  

w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, PSM I stopnia nr 2  

w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. 

Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I 

stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysłowie (stan na 31.12.2016 r.). 

 

 środowisko: 1 przedsięwzięcie 

Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na 

rzece Małej Panwi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony159. 

 transport: 11 przedsięwzięć 

                                                                                                                                                                                     
155 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
156 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez UM  

woj. opolskiego. 
157 ME poinformowało, że Ministerstwo Energii zidentyfikowało tylko jeden projekt pn.: Rozbudowa i modernizacja 

stacji elektroenergetycznej 400/110kV Dobrzeń. Ww. projekt został włączony do Listy Projektów Strategicznych i ma 

szansę uzyskać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
158 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
159 W Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. sygnalizowano, iż do końca 2015 r. fiszka projektowa 

przedsięwzięcia nie została przekazana do oceny właściwego resortu. MŚ poinformowało, że zadanie pn.: „Poprawa 

stanu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Małej Panwi poprzez rewitalizację zbiornika Turawa wraz ze zbiornikiem 

wstępnym Jedlice” jest ujęte w Masterplanie dla Odry w załączniku nr 2, na Liście nr 1, jako inwestycja, która nie 

wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód – ID inwestycji: 1_412_O. 

Inwestorem dla zadania jest RZGW we Wrocławiu. Z uwagi na aktualne zapisy programowe zawarte  

w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020 

inwestycja nie może ubiegać się o dofinansowanie z uwagi na brak ujęcia w załączniku do rozporządzenia 

dotyczącym Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Odry. Analogiczne wymogi, odnośnie 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na inwestycje o charakterze przeciwpowodziowym, 

obowiązują w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowanej na lata 2014-2020,  

w tym RPO dla woj. opolskiego. 
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Wszystkie fiszki zostały wyłączone z obowiązku uzgadniania (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT 

lub PBDK). Przedsięwzięcia dotyczą: transportu drogowego (4), kolejowego (5) oraz 

śródlądowego (2). 
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9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r.  

W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały 

wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Podkarpackie 

 

21,9 mln zł Ogółem: 73,8 mln EUR: 

- EFS: 41,5 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 14,8 mln EUR 

- inne z EFRR: 17,4 mln EUR 

Fundusz Pracy: 67,1 mln EUR 

KT WP obejmuje 53 przedsięwzięcia:  

 B+R: 4 

 Edukacja: 2  

 Energetyka: 3 

 Inne: 2 

 Kultura: 3  

 Sport: 2 

 Środowisko: 1 

 Transport: 32 

 Zdrowie: 4 

 

9.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna160. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 3 przedsięwzięcia 

1. Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania  

i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 1. Innowacyjne, wysoko 

zawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki. 2. Nowoczesne 

systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia161.  

2. "Zintegrowane badania w obszarze energetyki, technologii informacyjno--

komunikacyjnych i mechatronicznych w ramach Regionalnego Centrum Badawczo-

Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej/zmieniona nazwa: 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej." 

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia162. 

                                                           
160 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (27 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć). 
161 W Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2016 r. strona 

samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych danych nt. przedsięwzięcia. Strona samorządowa wnioskuje  

o usunięcie przedsięwzięcia z art. 6 KT dla Województwa Podkarpackiego i wpisanie w jego miejsce uzgodnionych 

przedsięwzięć z załącznika nr 5b.  
162 W Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2016 r. strona 

samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych danych nt. przedsięwzięcia. Strona samorządowa wnioskuje  

o usunięcie przedsięwzięcia z art. 6 KT dla Województwa Podkarpackiego i wpisanie w jego miejsce uzgodnionych 

przedsięwzięć z załącznika nr 5b. 
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3. Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu 

lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, 

statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych 

APU 

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia163. 

 zdrowie: 3 przedsięwzięcia 

1. Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez 

rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu 

ratownictwa medycznego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa 

poinformowała ponadto, iż projekt nie otrzymał zgody MZ na realizację w trybie 

pozakonkursowym ze środków PO IiŚ164. 

2. Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę 

dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi 

zdrowotne w województwie podkarpackim 

Strona samorządowa poinformowała, iż sposób aplikowania o środki w zakresie tego 

przedsięwzięcia został podzielony na dwa tryby. W ramach tryb konkursowego, w 2016 r. 

ogłoszono nabór wniosków, które przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 15 

marca 2017 r.). Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony.  

W odniesieniu do projektów wdrażanych w ramach ww. przedsięwzięcia w trybie 

pozakonkursowym, strona samorządowa poinformowała, że w 2016 r. trwał proces 

identyfikacji projektów uznanych jako projekty o strategicznym znaczeniu dla województwa 

przez IZ RPO WP 2014-2020. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona. 

3. Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim 

Strona samorządowa poinformowała, iż sposób aplikowania o środki w zakresie tego 

przedsięwzięcia został podzielony na dwa tryby. W ramach tryb konkursowego, w 2016 r. 

ogłoszono nabór wniosków, które przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 15 

marca 2017 r.). Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony.  

W odniesieniu do projektów wdrażanych w ramach ww. przedsięwzięcia w trybie 

pozakonkursowym, strona samorządowa poinformowała, że w 2016 r. trwał proces 

identyfikacji projektów uznanych jako projekty o strategicznym znaczeniu dla województwa 

przez IZ RPO WP 2014-2020. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 

remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, 

III, IV, VII 

Przedsięwzięcie składa się z 3 projektów: 

1a: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 

remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych  

w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII).  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony165. 

                                                           
163 W Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2016 r. strona 

samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych danych nt. przedsięwzięcia. Strona samorządowa wnioskuje  

o usunięcie przedsięwzięcia z art. 6 KT dla Województwa Podkarpackiego i wpisanie w jego miejsce uzgodnionych 

przedsięwzięć z załącznika nr 5b. 
164 Źródło:  Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2016 r. 
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1b: Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach 

przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni 

ekspozycyjnych OR-KA II , III,IV,VII".  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony166. 

1c: Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni  

w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji 

Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni 

ekspozycyjnych OR-KA II, III,IV,VII".  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony167. 

 sport: 2 przedsięwzięcia 

1. Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona. Realizacja przedsięwzięcia 

finansowanego ze środków budżetu państwa zaplanowana jest od 2018 r. 

2. Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego powiatów 

sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego poprzez budowę Podkarpackiego Centrum 

Sportów Zimowych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie znajduje się 

pod poz. 10 wykazu Zadań inwestycyjnych ujętych w Planie Wieloletnim Ministra Sportu  

i Turystyki.  

 środowisko: 1 przedsięwzięcie 

Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa 

podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe.  

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji dwa projekty: 

1a: Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności 

publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego” 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W ramach ww. projektu 

zaplanowano do realizacji 9 działań. W 2016 r. podpisano 4 umowy o dofinansowanie 

realizacji działań168.   

                                                                                                                                                                                     
165 Projekt został złożony w II naborze PO IiŚ do 30.06.2016 r. i otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 543 303,02 PLN 

(całkowita wartość projektu: 41 281 758,49 PLN). 
166 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
167 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
168 Umowy podpisano dla przedsięwzięć: 1. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I (dofinansowanie w części UE: 8977759,33 

PLN),2 . Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu szkół w Jasionce 

(dofinansowanie w części UE: 488 448,5 PLN), 3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Tyczyn (dofinansowanie w części UE: 2 681 741,19 PLN), 4. Modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik (dofinansowanie w części UE: 1 840 856,71 PLN).  

Z ww. projektów tylko w jednym przypadku uzgodniono fiszkę (projekt nr 2). 
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1b: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako 

czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W ramach ww. przedsięwzięcia do realizacji przewidziano 6 projektów w trybie 

pozakonkursowym. W przypadkach 4 projektów w 2016 r. złożone zostały wnioski  

o dofinansowanie.  

 transport:  19 przedsięwzięć 

Na dzień 31.12.2016 r. 17 fiszek miało status wstępnie uzgodnionych. W trzech przypadkach 

podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu (źródło finansowania PO PW)169.  

 edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie 

Przejdź na zawodowstwo 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji beneficjenta (WUP) z realizowania 

przedsięwzięcia. 

 inne: 2 przedsięwzięcia 

1. Jasielska strefa usług publicznych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony170.  

2. Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na 

rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji beneficjenta (WUP) z realizowania 

przedsięwzięcia.   

9.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

W ramach tego przedsięwzięcia wpłynęło do MNiSW pięć wniosków: 

1) Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie, 

                                                           
169 Realizacja dwóch projektów rozpoczęła się już w 2014 r.  1. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I 

(projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do 

węzła Rzeszów-Południe (kwota dofinansowania: 101 601 333,73 PLN), 2. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od 

skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana  

w Tyczynie (DP Nr 1404 R)”(projekt: Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, 

na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta, kwota dofinansowania: 28 754 686,18 PLN),  

3. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S – 19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap I,II, III) – projekt: Budowa  

i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej, kwota dofinansowania: 

68 252 891,39 PLN). 
170 Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. 

Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale 

także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę 

samorządową, realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w lipcu 2017 r.  
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2) Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo 

medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa 

maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, 

3) Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego, 

4) Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów 

kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy, 

5) Wyposażenie pracowni i Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych 

wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość PWSW w Przemyślu. 

Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną opinię MNiSW. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status 

nieuzgodniony171.  

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony172. 

 kultura: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie 

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu 

państwa. W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą 

działalność.  

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

podkarpackim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ173. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. 

Witolda Lutosławskiego w Jaśle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia w 

Łańcucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, 

PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli ( stan na 31.12.2016 r.) 

 zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

wraz z lądowiskiem 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest 

przewidywane do realizacji w trybie pozakonkursowym (źródło finansowania PO IiŚ i środki 

budżetu państwa).  

 transport: 13 przedsięwzięć 

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnionych zostało 11 przedsięwzięć (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia 

dotyczące transportu kolejowego (3) i drogowego (8). Dwa przedsięwzięcia z obszaru 

                                                           
171 Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez MNiSW, pozytywne zaopiniowanie wniosku jest etapem procedury 

uzgodnieniowej, nie oznacza natomiast uzgodnienia fiszki projektu. 
172 ME poinformowało, że nabór projektów z obszaru efektywności energetycznej odbywa się wyłącznie w trybie 

konkursowym. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
173 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
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transportu kolejowego pozostają w procesie uzgodnień między stronami (wpłynęły fiszki 

projektowe174). 

                                                           
174 Przedsięwzięcie pn.: Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów 

Jasionka (budowa 5 km nowej linii) jest przedsięwzięciem przewidzianym do realizacji w trybie konkursowym ze 

środków PO IiŚ, natomiast przedsięwzięcie pn.: Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice będzie finansowane 

ze środków budżetu państwa. Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu 

kolejowego, DTK MIiB. 
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10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem 

Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony 

o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO 

WP. 

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Podlaskie 

 

18,5 mld zł Ogółem: 38,6 mln EUR: 

- EFS: 18,2 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 11,5 mln EUR 

- inne z EFRR: 8,9 mln EUR 

Fundusz Pracy: 32,8 mln EUR 

KT WPD obejmuje 40 przedsięwzięć:  

 B+R: 3 

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 3 

 Inne: 1 

 Kultura: 5 

 Transport: 23 

 Zdrowie: 3 

 

10.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 13 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna175. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:  

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz  

z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich 

Strona samorządowa poinformowała176, że w I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia 

przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 KT dla Województwa Podlaskiego, gdyż 

nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym  

w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia 

1. Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. 

Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej  

i wyposażenia muzeum  

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

1a: Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku  

Projekt realizowany ze środków budżetu państwa – w październiku 2016 r. podpisano 

umowę177. Do końca 2016 r. wykonany został I etap budowy muzeum. 

1b: Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru 

                                                           
175 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia). 
176 Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2016 r.  
177 Wartość podpisanej umowy: 4 500 000 PLN (BP), 29 560 887,43 PLN (JST). 
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt przewidziany do 

złożenia w III konkursie PO IiŚ178. 

2. Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu 

Talmudycznego 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

2a: Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom 

Talmudyczny w Tykocinie 

Projekt realizowany w ramach RPOWP. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe oraz 

podpisano umowę o dofinansowanie179. 

2b: Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu 

Talmudycznego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Zgodnie z wyjaśnieniami 

przedstawionymi przez MKiDN, fiszka nie zostaje uzgodniona i nie podlega dalszym 

uzgodnieniom, ponieważ zakres projektu nie kwalifikuje  się do PO IiŚ. 

3. "Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał  

w Białymstoku" 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt przewidziany do 

złożenia w III konkursie PO IiŚ180. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

między programami krajowymi a regionalnymi 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji trzy projekty. Fiszki projektowe nie 

były przekazywane. Strona samorządowa poinformowała o gotowości do realizacji dla dwa 

działań (w 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe). W odniesieniu do pozostałego 

działania strona samorządowa poinformowała, że na koniec 2016 r. dokumentacja 

techniczna była w trakcie opracowania,  a zadania będą realizowane sukcesywnie w miarę 

możliwości oraz dostępności środków181. 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty w trybie 

pozakonkursowym – w 2016 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie.  Na dzień 31.12.2016 r. 

fiszki miały status wstępnie uzgodnionych. 

 transport: 6 przedsięwzięć 

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga 

krajowa wylotowa z Białegostoku  – dojazd do S-8)  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

2. Droga wojewódzka Kleosin-Łapy 

                                                           
178 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
179 Wartość podpisanej umowy: 1 355 827,04 PLN (w części UE) oraz 903 884,75 PLN (środki prywatne). 
180 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
181 Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2016 r.  
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Przedsięwzięcie realizowane w formule ZIT – w jego skład wchodzą trzy projekty. Na dzień 

31.12.2016 r. fiszki były wstępnie uzgodnione. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, 

zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach PO PW.  

3. Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km) 

Na dzień 31.12.2016 fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PO PW.   

4. Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Przedsięwzięcie znajduje się 

w trakcie realizacji – umowę o dofinansowanie podpisano w sierpniu 2016 r.182 

5. Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części 

obwodnicy miejskiej Białegostoku 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Przedsięwzięcie znajduje się 

w trakcie realizacji – umowę o dofinansowanie podpisano w sierpniu 2016 r.183 

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w trybie pozakonkursowym  

cztery projekty. Na dzień 31.12.2016 r.  trzy fiszki projektowe miały status wstępnie uzgodniony, 

jedna była nieuzgodniona.  

 inne: 1 przedsięwzięcie 

Program rozwoju Puszczy Białowieskiej 

W skład przedsięwzięcia wchodzi 14 projektów o różnym stopniu zaawansowania  

i finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków RPOWP. Na dzień 31.12.2016 r. fiszki dla 

13 projektów miały status nieuzgodniony, do jednej fiszki strona rządowa przekazała uwagi. 

Na koniec 2016 r. stan przygotowania poszczególnych projektów był zróżnicowany.  

10.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 2 przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim zostało opisane w części 

ogólnej niniejszej Informacji.   

2. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny 

Indywidualizowanej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. został złożony 

wniosek o dofinansowanie w ramach procedury pozakonkursowej RPOWP. 

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0010/15  została podpisana w dniu 11.03.2016 r. 184 

                                                           
182 Wartość podpisanej umowy: 79 781 085,00 PLN (w części UE) oraz 15 359 015 PLN (ze środków JST). 
183 Wartość podpisanej umowy: 267 481 076,94PLN (w części UE) oraz 50 253 491,91 PLN (ze środków JST). 
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 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem185. Jednocześnie ME wskazało na następujące projekty 

jako włączone do Listy Projektów Strategicznych, które mają szansę uzyskać wsparcie  

w ramach PO IiŚ186: 

1. Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski 

2. Budowa  sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-

Pedagogiczny w Białymstoku 

Ww. przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN ze środków 

budżetu państwa. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2016 r.  

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

podlaskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ.187 Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

podlaskiego: PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, 

PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie (stan na 31.12.2016 r.). 

 zdrowie: 3 przedsięwzięcia 

1. Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony188. Przedsięwzięcie  

o charakterze wieloletnim, finansowane ze środków budżetu państwa.  

2. Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Białymstoku  z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. MZ poinformowało, iż  

w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych z podmiotem 

została podpisana umowa w dniu 28.09.2016 r.189 

                                                                                                                                                                                     
184 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Okres realizacji 

projektu 01.03.2016 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.03.2016 r. Wartość 

projektu to 21 289 743,93 PLN. 
185 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
186

 Strona samorządowa wskazała, że przedsięwzięcie zakłada realizację 18 inwestycji dotyczących infrastruktury 

liniowej i stacyjnej (Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone 

przez UM woj. podlaskiego). 
187 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
188 Uchwała nr 185/2015 RM z dnia października 2015 r. jest podstawą realizacji projektu o charakterze wieloletnim, 

finansowanym ze środków budżetu państwa. Wartość podpisanej umowy: 509 053 000PLN. 
189 Wartość podpisanej umowy : 7 500 000,00 zł (maksymalne dofinansowanie do jednego aparatu). Zgodnie  

z umową udział własny w zakupie sprzętu musiał wynosić nie mniej niż 15% wartości sprzętu. W ramach umowy szpital 

zakupił akcelerator wysokoenergetyczny za kwotę 9 042 444,00 zł, w związku z czym dofinansowanie inwestycji ze 

środków Ministra Zdrowia wyniosło ostatecznie 6 801 280,66 zł a udział własny podmiotu stanowił 24,78% wartości 
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3. Oddział Geriatrii i Psychogeriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez MZ, projekt musi podlegać dalszym uzgodnieniom co do ewentualnej 

możliwości dofinansowania190. 

 transport: 17 przedsięwzięć 

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnionych zostało 11 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT lub PBDK). Są to 

przedsięwzięcia dotyczące transportu drogowego (5) i kolejowego (6). Kolejnych  

6 przedsięwzięć kolejowych(z czego 5 to projekty zgłoszone przez PLK S.A. samorządowi 

województwa do sfinansowania w ramach RPO) pozostawało w procesie uzgodnień między 

stronami. 

                                                                                                                                                                                     
sprzętu, tj. 2 241 163,34 zł. Kwota dofinansowania przez Ministra Zdrowia nie obejmuje kosztów dostawy, 

zainstalowania i serwisowania sprzętu, prac budowalnych i remontowych. Zgodnie z umową szpital zobowiązany 

został do wykorzystania środków finansowych otrzymanych od Ministra Zdrowia do dnia 31 grudnia 2016 r. Ponadto 

zobowiązany był do zapłaty za sprzęt, w okresie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r., 
190 Inwestor złożył wniosek o włączenie zadania do wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego  

w Białymstoku – trwają prace uzgodnieniowe. 
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11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE191 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego  

i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został 

uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki 

dofinansowania RPO WP. W 2016 r. rozpoczęto procedurę renegocjacji Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego192. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Pomorskie 

 

30,6 mld zł Ogółem: 64,3 mln EUR: 

- EFS: 28,2 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 22,4 mln EUR 

- inne z EFRR: 13,7 mln EUR 

Fundusz Pracy: 75,9 mln EUR 

KT WPM obejmuje 67193 

przedsięwzięć:  

 B+R: 4 

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 4 

 Inne: 1,  

 Kultura: 8  

 Środowisko: 5  

 Transport: 41 

 Zdrowie: 2 

 

11.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji łącznie 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna194. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia195 

1. Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji 

i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane 

do złożenia w III konkursie PO IiŚ196 . 

2. Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego 

na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji 

Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk 

                                                           
191 W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony 

właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć. 
192 W wyniku renegocjacji w dniu 30 maja 2017 r. podpisany został Aneks nr 2 do KT dla Województwa Pomorskiego 

oraz Załącznik 1b uwzględniający projekty z zakresu kultury uzgodnione pomiędzy stronami.  
193 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia 

strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej 

fiszkę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r. 
194 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (6 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa  

(50 przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie). 
195 W wyniku renegocjacji w dniu 30 maja 2017 r. podpisany został Aneks nr 2 do KT dla Województwa Pomorskiego 

oraz Załącznik 1b uwzględniający projekty z zakresu kultury uzgodnione pomiędzy stronami. 
196 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony197. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ198 . 

3. Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku i Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Zakonu 

Krzyżackiego w Sztumie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony199. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ200 . 

4. Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 3 projekty. 

4a: Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni 

wystawienniczej 

Projekt uzyskał dofinansowanie w I konkursie PO IiŚ.201 

4b: Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego  

w Pelplinie Projekt: Kociewskie Centrum Kultury  

Na dzień 31.12.2016 fiszka  r. była nieuzgodniona202. Projekt  przewidziany do złożenia  

w III konkursie PO IiŚ.203 

4c: Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego  

w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne 

Na dzień 31.12.2016 fiszka  r. była nieuzgodniona204. Projekt  przewidziany do złożenia  

w III konkursie PO IiŚ.205 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta 

wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi 

i regionalnymi 

Przedsięwzięcie realizowanie jest w formule ZIT, w trybie pozakonkursowym. Na dzień 31.12.016 

r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie206, 

projekt jest w trakcie realizacji.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na 

obszarze ZIT miasta wojewódzkiego 

                                                           
197 Źródło: Tabela/Informacja nt. stanu uzgodnień fiszek w obszarze kultury na dzień 19.12.2016 r., MKiDN. MKiDN 

wskazało, że fiszka zostaje uzgodniona z zastrzeżeniem zmiany montażu finansowego  wniosku aplikacyjnym do PO IiŚ 

wyłączenia kosztów niekwalifikowalnych. Jednocześnie MKiDN rekomendowało włączenie ww. przedsięwzięcia do 

załącznika 1b, stąd przyjęto, iż fiszka na dzień 31.12.2016 r. była wstępnie uzgodniona. 
198 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
199 Fiszka została uzgodniona w kwietniu 2017 r.  
200 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
201 Projekt pn.: Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej 

uzyskał dofinansowanie w wysokości 17 838 601,34 PLN (w części UE). 
202 Fiszki zostały uzgodnione w kwietniu 2017 r. 
203 Wnioski o dofinansowanie zostały złożone. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
204 Fiszki zostały uzgodnione w kwietniu 2017 r. 
205 Wnioski o dofinansowanie zostały złożone. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
206 Wartość podpisanej umowy 13 509 711,37 PLN (w części UE), strona samorządowa wskazała także, iż 31 951 

658,98 PLN pochodzi z „innych środków”. Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Pomorskiego w 2016 r. 
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. Strona samorządowa (Związek ZIT) do 

końca 2016 r. przekazała NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie dla projektów wpisujących się 

w ww. przedsięwzięcie, uzgodnionych w ramach Strategii ZIT. 

 środowisko: 5 przedsięwzięć 

1. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

1a: Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona207. Niemniej, dla projektu została podpisana 

pre-umowa, a także uzyskano decyzję o zapewnieniu finansowania (w sierpniu 2016 r.).  

W 2016 r. złożono również wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywny wynik oceny 

kryteriów merytorycznych I i II stopnia208. 

1b: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław  – etap II – Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona.  

2. Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji 

programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony209. W 2016 r. ogłoszono dwa 

postępowania konkursowe. W pierwszym konkursie zostały złożone trzy wnioski  

o dofinasowanie w ramach tego przedsięwzięcia dla projektów: „Rozwój systemu 

gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”, „Zagospodarowanie wód 

opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu 

uchodzących do Zatoki Gdańskiej” oraz „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na 

terenach miejskich - Miasto Gdańsk”. W drugim konkursie został złożony jeden wniosek dla 

projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumii”. Jednak  

w 2016 r.  nie została podpisana umowa o dofinansowanie.  

3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. ogłoszono dwa 

postępowania konkursowe,  jednak nie został złożony wniosek o dofinansowanie. 

4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. ogłoszono dwa 

postępowania konkursowe. W pierwszym konkursie w ramach tego przedsięwzięcia 

dofinansowanie uzyskało pięć wniosków, z czego podpisano jedną umowę  

o dofinansowanie210. Projekt jest w trakcie realizacji.  W drugim konkursie na liście rankingowej 

ze statusem podstawowym znalazło się siedem projektów z województwa pomorskiego 

wpisujących się w to przedsięwzięcie. 

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej  

elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie 

konkursowe, złożono wniosek do NFOŚiGW w konkursie zamkniętym PO IiŚ na dofinansowanie 

                                                           
207 Niemniej, w związku z realizacją przedsięwzięcia przygotowano następujące dokumenty: dokumentacje 

projektowe dla 7 z 10 zadań, decyzje środowiskowe dla 7 z 10 zadań, dokumentacje środowiskowe dla 3 zadań, 

studium wykonalności dla projektu. 
208 W I kw. 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego  

w 2016 r. w obszarze środowiska, DZM MŚ. 
209 W I kw. 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego  

w 2016 r. w obszarze środowiska, DZM MŚ. 
210 Wartość podpisanej umowy ze środków UE to 13 931 356,35 PLN, wartość podpisanej umowy z innych środków: 

12 809 966,49 PLN. 
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projektu pn. „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych  

w Gdańsku" 

 inne: 1 przedsięwzięcie 

Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej 

elektrowni jądrowej 

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji odnośnie 

przedsięwzięcia211. Strona samorządowa przekazała stronie rządowej w dniu 29.09.2016 r. 

Memorandum w sprawie programu rządowego dla obszaru oddziaływania pierwszej 

elektrowni jądrowej w Polsce, w ramach którego wskazano katalog projektów wpisujących 

się w zakres ww. przedsięwzięcia. 

 transport: 3 przedsięwzięcia 

1. Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni 

Strona samorządowa przekazała w dn. 1.10.2015 r. fiszkę dla przedsięwzięcia 

proponowanego jako alternatywa dla tego projektu, tj. Połączenie Portu Gdynia z siecią 

dróg krajowych poprzez przedłużenie Obwodnicy Trójmiasta i budowę odcinka Drogi 

Czerwonej oraz przebudowę układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Portu. Na dzień 

31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

2. Rozwój kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono dwa 

postępowania konkursowe.  

3. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie z RPO WP dwóch węzłów przesiadkowych 212, a do CUPT złożono wniosek  

o dofinansowanie trzech projektów w zakresie rozwoju komunikacji publicznej i intermodalnej. 

Pozostałe przedsięwzięcia były na etapie prac projektowych i przedprojektowych.  

11.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 4 przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim  zostało opisane  

w części ogólnej niniejszej Informacji. 

2. EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Projekt jest  wpisany na PMDIB. Jest on 

realizowany i finansowany ze środków budżetu krajowego. 

3. Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – 

Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej” 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Jest to projekt wpisany na PMDIB. Nie 

ubiegał się o finansowanie w konkursie 4.2 POIR w 2016 roku. 

                                                           
211 Realizacja pakietu inwestycji składających się na ww. przedsięwzięcie uzależniona jest od decyzji o uruchomieniu 

budowy elektrowni jądrowej na terenie województwa. Strona samorządowa przekazała w 2015 r. fiszkę projektową 

do oceny właściwego resortu (ówczesnego MG). Strona rządowa w 2015 r. nie zgłosiła uwag. Źródło: Informacja  

z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2016 r.  
212 Wartość podpisanej umowy 13 509 711, 00 PLN (w części UE) oraz 18 441 947,98 PLN (w części JST). 
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4. Pomorski Trójkąt Wiedzy 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Jeden z komponentów tego 

przedsięwzięcia jest wpisany na PMDIB (LABRIG). Według informacji MNiSW nie będzie on 

realizowany i nie będzie ubiegał się o dofinansowanie213. 

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

W ramach tego przedsięwzięcia wpłynęło do MNiSW 8 wniosków: 

1) Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu 

Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu 

praktycznym, 

2) Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego  

w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym, 

3) Utworzenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego AWFiS, 

4) Rozbudowa Infrastruktury kształcenia praktycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 

na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, 

5) Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki 

Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, 

przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw. 

6) Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu 

praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

7) Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach 

Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni - zakup 

wyposażenia laboratoriów dydaktycznych, 

8) Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka 

Akademickiego (SOA). 

Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną opinię MNiSW. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status 

nieuzgodniony214. 

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0008/15  została podpisana w dniu 07.03.2016 r. 215 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz 

budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i II) 

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem216. 

2. Sieci energetyczne w województwie pomorskim 

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem217. W drugiej połowie 2016 r. toczyły się prace nad 

                                                           
213 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR MNiSW 
214 Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez MNiSW, pozytywne zaopiniowanie wniosku jest etapem procedury 

uzgodnieniowej, nie oznacza natomiast uzgodnienia fiszki projektu.  
215 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0008/15 realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji 

projektu 01.03.2016 - 31.12.2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07.03.2016 r. Wartość 

projektu to 20 653 039,29 PLN. Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. 

zgłoszone przez DFE MZ. 
216 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
217 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
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aktualizacją listy projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej (Project Pipeline), 

w ramach której zidentyfikowano projekty energetyczne, realizowane na obszarze 

województwa pomorskiego218. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

 

1. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

Projekt wieloletni realizowany ze środków budżetu państwa przez MKiDN. Projekt jest w trakcie 

realizacji. 

2. Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia 

w ramach programu Zbrojownia Sztuki 

Projekt wieloletni realizowany ze środków budżetu państwa przez MKiDN. Projekt jest w trakcie 

realizacji. 

3. Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku 

Projekt wieloletni realizowany ze środków budżetu państwa przez MKiDN. Projekt jest w trakcie 

realizacji. 

4. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

pomorskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ219. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia w Pucku, PSM I stopnia im.  

W. Lutosławskiego  w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca  

Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.  

M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia  w Miastku, PSM I i II 

stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku (stan na 31.12.2016 r.).  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez 

doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla 

helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest 

przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym, w 2016 r. wniosek o dofinansowanie 

był w trakcie oceny.  

2. Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała charakter wstępnie uzgodniony. Projekt jest 

realizowany w ramach programu wieloletniego (na mocy uchwały nr 66/2015 Rady Ministrów 

z dn. 12 maja 2015 r.). MZ przedstawiło zakres prac rzeczowych wykonanych w 2016 r.220 

 

                                                           
218 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez UM  

woj. pomorskiego. 
219 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
220 Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ. 
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 transport: 37 przedsięwzięć 

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona 

rządowa 31 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych 

(przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). Są to projekty z obszaru drogowego (5), 

kolejowego (6), morskiego (16) i śródlądowego (4).  

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych 6 przedsięwzięć przedstawiał się następująco:  

 przedsięwzięcia dotyczące Rewitalizacji linii kolejowej nr 207, 229 i 405221 oraz Rewitalizacji 

linii kolejowej 211 i 212222 są w trakcie realizacji223. Projekty dotyczące Rewitalizacji linii 

kolejowej nr 207 oraz linii kolejowej nr 405 posiadają podpisane umowy z PKP PLK na ich 

dofinansowanie, natomiast w przypadku pozostałych linii kolejowych, w przygotowaniu 

jest dokumentacja projektowa i przedprojektowa224. 

 przedsięwzięcia drogowe: Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami 

w ciągu DK 22 i 55 jest w trakcie realizacji, natomiast przedsięwzięcie pn.: Budowa 

obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22 w zakresie 

obwodnicy Starogardu Gdańskiego nie zostało skierowane do realizacji w ramach 

PBDK225.  

                                                           
221 Przedsięwzięcia pn.: 1. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka,  

2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyń – Malbork, 3.Rewitalizacja linii 

kolejowej Nr 229 odcinek Lębork – Łeba. 
222Przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz-Bytów. 

223 Realizacja ww. przedsięwzięć rozpoczęła się w 2015 r., niemniej nie przedstawiono informacji nt. stanu uzgodnień 

fisz projektowych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu 

kolejowego, DTK MIiB. 
224 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez UM  

woj. pomorskiego. 
225 Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP 

MIiB. 
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12.  WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem 

Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, 

w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ.  

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Śląskie 

 

40,9 mld zł Ogółem: 119,7 mln EUR: 

- EFS: 47,3 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 65,5 mln EUR 

- inne z EFRR: 6.9 mln EUR 

Fundusz Pracy: 137,2 mln EUR 

KT WŚL obejmuje 77 przedsięwzięć:  

 B+R: 11  

 Edukacja: 3 

 Energetyka: 3 

 ICT: 1 

 Kultura: 4  

 Środowisko: 2 

 Transport: 39 

 Zdrowie: 14 

 

12.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 38 przedsięwzięć226, za których realizację jest odpowiedzialna227. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie 

W toku prac nad uzgodnieniem fiszki projektowej stwierdzono, iż prace przewidziane  

w zakresie przedsięwzięcia zostały ujęte w ramach szerszego projektu pn. Rewitalizacja  

i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska rekomendowanego przez 

MKiDN do włączenia do załącznika 1b ze wskazaniem jako źródła finansowania PO IiŚ. 

Wobec czego strony postanowiły, że dalsze uzgadnianie fiszki jest bezzasadne,  

a przedsięwzięcie należy usunąć z KT228.  

2. Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

2a: Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona 

kulturowego dziedzictwa europejskiego 

Projekt uzyskał dofinansowanie w I konkursie PO IiŚ, w 2016 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie229.   

                                                           
226 W rzeczywistości strona samorządowa przekazała informacje dla 39 projektów, uwzględniając 2 dodatkowej 

projekty B+R z zał.5b i powórzony projekt w obszarze zdrowia (38 +2 -1). 
227 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa 

(36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia). 
228 Ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 i w załączniku nr 1b do KT dla Województwa Śląskiego, 

podpisanym w dniu 30.05.2017 r.  
229 W 2015 r. ogłoszono w ramach PO IiŚ postępowanie konkursowe dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury, w którym złożono wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu. Wartość 

podpisanej umowy: 17 698 034,61 PLN (w części UE). 
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2b: Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona 

kulturowego dziedzictwa europejskiego - etap II 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. Projekt przewidziany do złożenia  

w III konkursie PO IiŚ230. 

 B+R: 10 przedsięwzięć231 

1. Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali 

Projekt nierekomendowany przez stronę samorządową, nieuzgodniony w zakresie zgodności 

ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie 

przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. 

2. CENTREVITAL – Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów 

Poprzemysłowych 

Projekt nierekomendowany przez stronę samorządową, nieuzgodniony w zakresie zgodności 

ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie 

przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia.  

3. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - „Assist Med-Sport 

Silesia” 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe. Dokumentacja projektowa była w trakcie opracowania. 

4. Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran (poprzednia nazwa: 

Działalność badawczo-rozwojowa nad innowacyjnymi metodami leczenia ran 

przewlekłych i oparzeń232) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony233. W sierpniu 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe. Dokumentacja projektowa była w trakcie opracowania. 

5. Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe.  

6. Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Podmiot odpowiedzialny za realizację zrezygnował z realizacji. Strona samorządowa 

poinformowała o odstąpieniu od dalszego procedowania z fiszką. 

7. Centrum Badawczo- Wdrożeniowe Silesia- LabMed (poprzednia  nazwa: Centrum 

Rozwoju Technologii Bio-medycznych, Stomatologicznych i Transferu Danych Bio-

Silesia234) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe. Wniosek aplikacyjny był w przygotowaniu.  

                                                           
230 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
231 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową: w obszarze B+R MNiSW oceniło 8 + 2 projekty 

nieujęte w art. 6 KT. Są to:  

1. Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności (CBB) Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 

2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Dokumentacja projektowa była w trakcie opracowania. 

2. Centrum Specjalizacji Technologicznych ENERGIA - ŚRODOWISKO – ZDROWIE 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. 

Wniosek aplikacyjny był w przygotowaniu. 
232 Przedsięwzięcie wpisane pod poprzednią nazwą do KT dla Województwa Śląskiego. 
233 Przedsięwzięcie wpisane pod poprzednią nazwą do KT dla Województwa Śląskiego.  
234 Przedsięwzięcie wpisane pod poprzednią nazwą do KT dla Województwa Śląskiego. 
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8. Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki 

regionalnej wokół czystych technologii węglowych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono 

postępowanie konkursowe. Wniosek aplikacyjny był w przygotowaniu. 

9. Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych  

i pokopalnianych w Województwie Śląskim 

Strona samorządowa poinformowała o zaprzestaniu procedowania z fiszką ze względu na 

rezygnację z realizacji już na wczesnym etapie projektowym. 

10. Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach 

zurbanizowanych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka pozostaje nieuzgodniona. Ze względu na niską ocenę, strona 

samorządowa odstąpiła od procedowania oceny fiszki jeszcze w 2015 r.  

 ICT: 1 przedsięwzięcie 

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa 

poinformowała, że przedsięwzięcie było w trakcie zmian dostosowujących do 

obowiązujących przepisów prawnych (przedsięwzięcie w trakcie identyfikacji).235 

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym, zostało uzgodnione 

pierwotnie Uchwałą Komitetu Sterującego  z 15-12-2016 r. Jednak następnie zostało 

podzielone na 4 mniejsze i ponownie przyjęte. przez Komitet Sterujący 13-06-2017 Uchwałą Nr 

38/2017/XIII. 

 transport: 7 przedsięwzięć 

1. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap II - węzeł Janów – węzeł Bór 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa 

poinformowała, że koncepcja projektowa jest w opracowaniu - wg informacji z lipca 2016 r. 

2. Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na 

terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Postępowanie konkursowe zostało 

ogłoszone236, strona samorządowa informowała o przygotowanej dokumentacji technicznej  

i aplikacyjnej. 

3. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W grudniu 2016 r. podpisano umowę 

o dofinansowanie237.  

4. Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika 

pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego 

z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

5. Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych 

wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

                                                           
235 Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2016 r. 
236 Wg informacji strony samorządowej – w październiku 2015 r. 
237 Wartość podpisanej umowy 193 651 480,75 PLN (w części UE). 
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W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 12 projektów238. Na dzień 

31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W 2016 r. podpisano jedną umowę  

o dofinansowanie239.  

7. Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa  

i ochrony środowiska) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. W ramach ww. przedsięwzięcia 

przewidziano do realizacji 17 zadań240.  

 zdrowie: 13 (12)przedsięwzięć241 

1. Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć  

w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa 

poinformowała, iż na dzień 31.12.2016 projekt nie został ujęty w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. 

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa 

poinformowała, iż na dzień 31.12.2016 projekt nie został ujęty w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. 

3. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła 

II w Bielsku-Białej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.  

4. Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny 

Fizykalnej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r. 

5. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych 

województwa śląskiego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r. 

6. Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego 

Centrum Onkologii” 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r. 

7. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny 

sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki 

obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 

                                                           
238 Dla 4 z 12 projektów nadano status „rezerwowych”. 
239 Umowę podpisano dla projektu pn.: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (26 442 885,00 PLN w części UE, 
16 923 446,4 PLN  z innych środków). 
240 Jak poinformowała strona samorządowa, w przedsięwzięcie wpisanych jest 17 zadań, w tym: 3 zadania uzyskały 

pozwolenie na budowę, 4 zadania  są w fazie opracowania projektu koncepcyjnego, 1 zadanie posiada projekt 

budowlany, 2 zadania - w trakcie realizacji, 2 zadania - zakończone, 5 zadań zakupowych planowane do realizacji 

w kolejnych latach. Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2016 r. 
241 Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedsięwzięcie pn. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii 

chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów 

medycznych województwa śląskiego jest dwukrotnie wpisane do KT dla Województwa Śląskiego. 
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Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r. 

8. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych  

i Wieku Starczego w Rybniku 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.  

9. Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran 

Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego. Centrum Leczenia 

Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz 10 innych szpitali, których podmiotem 

tworzącym jest Samorząd Województwa zlokalizowanych na terenie województwa 

śląskiego lub oddziałów w tych szpitalach 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r. 

10. Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D 

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r. 

11. Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r. 

12. Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, 

Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych 

i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Ogłoszenie 

postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r. 

 środowisko: 2 przedsięwzięcia 

1. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  

i Brynicy 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w trybie pozakonkursowym  

6 projektów. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona. Realizacja  

2 projektów miała rozpocząć się w 2016 r242.  

2. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe 

unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów 

Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa 

poinformowała o wstrzymaniu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na prowadzoną egzekucję  

z nieruchomości243.  

 

                                                           
242 W ramach przedsięwzięcia nie podpisano umów o dofinansowanie. Strona samorządowa poinformowała  

o przygotowaniu wielobranżowej koncepcji projektowej budynku Egzotarium dla projektu Zagłębiowski Park Linearny 

– Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy  - Gmina Sosnowiec oraz o dokumentacja 

techniczna dotycząca zagospodarowania terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki 

edukacyjnej, 2 kładek edukacyjnych i 2 pomostów widokowych w przypadku projektu Zagłębiowski Park Linearny  

– rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. 
243 Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2016 r. 
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 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Fiszka została poprawiona i przekazana stronie rządowej zgodnie z otrzymanymi uwagami. 

Strona samorządowa uznała fiszkę za wstępnie uzgodnioną ze względu na brak uwag ze 

strony rządowej. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe244. 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących  sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

Fiszka została poprawiona i przekazana stronie rządowej zgodnie z otrzymanymi uwagami. 

Strona samorządowa uznała fiszkę za wstępnie uzgodnioną ze względu na brak uwag ze 

strony rządowej. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym245.  

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Planetarium – Śląski Park Nauki 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do 

realizacji w trybie pozakonkursowym. 

12.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej 

niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Zdrowia. Umowa o dofinansowanie projektu nr 

POWR.05.03.00-00-0003/15  została podpisana w dniu 04.03.2016 r. 246 

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Budowa Elektrociepłowni Łagisza 

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem247. 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

                                                           
244 POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, 

Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji  

śląsko-dąbrowskiej. 
245 PO IiŚ 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej oraz Poddziałanie  

1.7.3 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji  

śląsko-dąbrowskiej. 
246 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres 

realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 04.03.2016 r. 

Wartość projektu to 27 241 300,17 PLN. Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych  

w 2016 r. zgłoszone przez DFE MZ. 
247 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
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1. Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla 

Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu 

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim realizowane przez MKiDN ze środków budżetu 

państwa – realizacja zakończyła się w 2015 r. 

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

śląskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ248. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki 

w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w  Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła 

Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina  w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrzu (stan na 31.12.2016 r). 

 zdrowie: 1 przedsięwzięcie 

Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Niemniej, strona rządowa 

poinformowała, iż projekt nie jest aktualnie planowany do realizacji w ramach PO IiŚ249.  

 transport: 32 przedsięwzięcia  

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona 

rządowa 23 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych 

(przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT,PBDK lub KPK. Są to projekty z obszaru transportu 

drogowego (5), kolejowego (15) i śródlądowego (3).  

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych 9 przedsięwzięć, dla których wpłynęły fiszki 

projektowe, przedstawiał się następująco: 

 - 2 przedsięwzięcia drogowe: brak skierowania  do realizacji w ramach PBDK250/nie 

przedstawiono zaktualizowanych informacji251; 

 - 7 (6)przedsięwzięć kolejowych252: nie przedstawiono zaktualizowanych informacji nt. stanu 

uzgodnień fiszek/realizacji przedsięwzięć253. 

                                                           
248 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
249 Źródło:  Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ. 
250 Dotyczy przedsięwzięcia pn: Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej -DK 52 w odcinku przebiegającym przez  

woj. śląskie, Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu 

drogowego, DDP MIiB. 
251 Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu  

– DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do 

Dąbrowy Górniczej (DK94), Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze 

transportu drogowego, DDP MIiB. 
252 Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedsięwzięcie pn: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 

połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim jest dwukrotnie wpisane do 

KT dla Województwa Śląskiego. 
253 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK 

MIiB. 
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13.  WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Zarządem Województwa 

Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu  

19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, 

sposób i warunki dofinansowania RPO WSW. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Świętokrzyskie 

 

14,3 mld zł Ogółem: 45,8 mln EUR: 

- EFS: 21,1 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 14,7 mln EUR 

- inne z EFRR: 10 mln EUR 

Fundusz Pracy: 56,1 mln EUR 

KT WŚW obejmuje 48 przedsięwzięć:  

 B+R: 4 

 Edukacja: 1 

 Energetyka: 2  

 Kultura: 5  

 Środowisko: 2 

 Transport: 20 

 Zdrowie: 14   

 

13.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 30 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna254. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

1. Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu 

zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony255. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ256. 

2. Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony257. 

3. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - Park 

edukacyjny „Akademia Bajki” 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony i nie będzie podlegać dalszym 

uzgodnieniom. Typ projektu dotyczący prac w niezabytkowym parku jest niekwalifikowany  

w ramach PO IiŚ258. 

                                                           
254Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (25 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć). 
255 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MKiDN w dn. 22.12.2016 r.  Przedsięwzięcie planowane do złożenia  

w III konkursie PO IiŚ (03.04-04.05.2017 r.). 
256 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
257 W styczniu 2017 r. strona samorządowa poinformowała, iż rezygnuje z dalszego uzgadniania fiszki przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona 

Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Śląskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r. 
258 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MKiDN w dn. 19.12.2016 r.   



str. 81 

 

4. Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego  

w Kielcach 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

planowane do złożenia w III konkursie PO IiŚ.259 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do 

realizacji w trybie pozakonkursowym ze środków RPO. Strona samorządowa poinformowała, 

że dla wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach ww. przedsięwzięcia 

podpisane zostały pre-umowy. Dla 4 zadań z zakresu termomodernizacji ( 2 szt.) i oświetlenia 

drogowego(2 szt.)  złożono już wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi niezbędnymi 

dokumentami.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

 zdrowie: 14 przedsięwzięć 

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju 

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym – strona samorządowa 

poinformowała, iż na koniec 2016 r. projekt znajdował się w trakcie oceny. Strona 

samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. 

2. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane 

do realizacji w trybie pozakonkursowym – strona samorządowa poinformowała o złożonym 

wniosku o dofinansowanie. 

3. Biobank, etap II 

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia.  

4. Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów 

klinicznych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

5. Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności 

w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

6. Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów 

złośliwych (w zakresie infrastruktury) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

7. Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

8. Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

                                                           
259 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
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9. Doposażenie WSZ w sprzęt specjalistyczny do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej 

i neurologicznej oraz budowa basenu rehabilitacyjnego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

10. Dostosowanie oddziałów WSzZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. 

11. Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA 

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia. 

12. Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – 

budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia 

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. Wskazała natomiast, iż 

przedsięwzięcie posiada opracowaną koncepcję oraz program funkcjonalno – użytkowy. 

Dokumenty zatwierdzono przez Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków. 

13. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrowiskowego Szpitala 

Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej 

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. Strona samorządowa 

wskazała natomiast, iż w ramach przedsięwzięcia wykonano program funkcjonalno – 

użytkowy oraz że trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

14. Budowa nowego pawilonu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz  

z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego 

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. Strona samorządowa 

wskazała natomiast, iż na potrzeby projektu opracowano koncepcję  i program funkcjonalno 

– użytkowy wg uzgodnień zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Świętokrzyskiego 

Konserwatora Zabytków. 

 B+R: 3 przedsięwzięcia 

1. Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy 

projektów Life Science) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.  

2. Medical Science Park – stem cells our future 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony260. 

3. CeNeT - Centrum Niskoemisyjnych Technologii (Centrum Doświadczalno – Wdrożeniowe 

Niskoemisyjnych Technologii w budownictwie i produkcji przemysłowej) 

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia. 

 transport: 7 przedsięwzięć 

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic 

miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 

45 km 

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie konkursowym – strona samorządowa 

poinformowała, iż w 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Strona samorządowa nie 

poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. 

2. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km 

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. 

                                                           
260 Strona samorządowa poinformowała o uzgodnieniu fiszki w styczniu 2017 r.  
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3. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania 

z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km  

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. 

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 

10,25 km. 

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie konkursowym – strona samorządowa 

poinformowała, iż w 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe – został złożony wniosek  

o dofinansowanie. Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. 

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w mieście Masłów wraz z rozbudową i poprawą 

bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej 

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. 

6. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie konkursowym – strona samorządowa 

poinformowała, iż w 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe – został złożony wniosek  

o dofinansowanie. Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. 

7. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym – strona samorządowa 

poinformowała, iż na koniec 2016 r. wnioski o dofinansowanie dla dwóch zadań znajdowały 

się w trakcie oceny. Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. 

 

13.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 18 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie  

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

świętokrzyskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ261. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

                                                           
261 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
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Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego 

w Kielcach (stan na 31.12.2016 r.). 

• środowisko: 2 przedsięwzięcia 

1. Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła połanieckiego 

z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanału Strumień 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony262. 

2. Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki 

i Koprzywianki wraz z dopływami 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony263. 

 transport: 13 przedsięwzięć 

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych za których realizację odpowiada strona 

rządowa 12 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych 

(przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). Są to projekty z obszaru transportu drogowego 

(8) i kolejowego (4). 

Odnośnie przedsięwzięcia pn.  Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ 

(łącznica linii kolejowej Nr 61 z linią Nr 4) miała status wstępnie uzgodnionej. Realizacja 

przedsięwzięcia rozpoczęła się w styczniu 2016 r.264 

                                                           
262 MŚ wskazało, że wg stanu prawnego na koniec 2016 r. jednostką właściwą do realizacji był WUMiUW w Kielcach. 
Niemniej, zgodnie z zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego właściwość w zakresie ww. przedsięwzięcia 

przypisano stronie rządowej. 
263 MŚ wskazało, że wg stanu prawnego na koniec 2016 r. jednostką właściwą do realizacji był WUMiUW w Kielcach. 
Niemniej, zgodnie z zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego właściwość w zakresie ww. przedsięwzięcia 

przypisano stronie rządowej. 
264 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK 

MIiB 
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14.  WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 

19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, 

sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Warmińsko-

Mazurskie 

18,8 mld zł Ogółem: 60,5 mln EUR: 

- EFS: 29,3 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 18,5 mln EUR 

- inne z EFRR: 12,7 mln EUR 

Fundusz Pracy: 100 mln EUR 

KT WWM obejmuje 49 przedsięwzięć:  

 B+R: 7 

 Edukacja: 3 

 Energetyka: 4 

 Kultura: 5 

 Rewitalizacja: 1 

 Sport: 1  

 Środowisko: 2 

 Transport: 24 

 Zdrowie: 2 

 

14.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna265. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia 

1. Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ266. 

2. Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego 

zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ267. 

3. Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła 

architektury gotyckiej w Polsce – III etap 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie 

przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ268. 

                                                           
265 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (16 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć). 
266 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
267 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
268 Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
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4. Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

4a: Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Wniosek o dofinansowanie 

został złożony w II konkursie PO IiŚ, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r.269. 

4b: Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona270. Projekt przewidziany do 

złożenia w III konkursie PO IiŚ271.  

 środowisko: 2 przedsięwzięcia 

1. Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: 

Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Część gmin będących partnerami projektu 

przystąpiła do opracowania dokumentacji technicznej. Projekt przewidziany jest do złożenia 

w ramach PO IiŚ. 

2. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 

do roku 2030 

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą dwa projekty: 

2a: Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała  

o uzyskaniu w 2016 r. decyzji o zapewnieniu finansowania dla projektu oraz o złożeniu wniosku 

o dofinansowanie dla ww. projektu (uzyskano pozytywny wynik oceny kryteriów 

merytorycznych I i II stopnia)272. 

2b: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław  – etap II – Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała  

o uzyskaniu w 2016 r. decyzji o zapewnieniu finansowania dla projektu.   

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa przedstawiła 

następujące wyjaśnienia odnośnie ww. przedsięwzięcia: przedsięwzięcie zaproponowane 

przez stronę rządową. Gmina Olsztyn zaproponowała realizację dwóch inwestycji o łącznej 

wartości 103,5 mln PLN, tj: 

- Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie; 

- Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie. 

                                                           
269 Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w lutym 2017 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana  w maju 

2017 r.  w kwocie  10 390 732,37 PLN (ogólna wartość projektu: 15 036 000,98 zł). 
270 Uzgodnienie fiszki nastąpiło w kwietniu 2017 r.  

271 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 

04.05.2017 r., DFE MKiDN. 
272 W I kw. 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego  

w 2016 r. w obszarze środowiska, DZM MŚ. 
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W RPO WiM 2014-2020 brak jest możliwości pozyskania środków na ww. przedsięwzięcia  

w formule ZIT. Projekty te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 

2014-2020 w trybie konkursowym. W związku z tym, iż są to nowe przedsięwzięcia, które nie 

były przedmiotem uzgodnień w formule ZIT i tym samym dofinansowania ze środków RPO 

WiM 2014-2020, zaproponowano, by nie ujmować ich w załączniku do KT. 

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W sierpniu 2016 r. sporządzone zostało 

studium wykonalności projektu „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę 

efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów 

ciepłowniczych – etap I” wraz z aktualną analizą kosztów i korzyści. Przygotowana została 

część dokumentacji technicznej, uzyskano dwa pozwolenia na budowę. Przeprowadzono 

również postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu 

projektu. 

 transport: 7 przedsięwzięć 

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnione zostały 4 przedsięwzięcia (przedsięwzięcia wpisane do DI). Są to przedsięwzięcia  

z obszaru transportu morskiego. Kolejne trzy przedsięwzięcia pozostają w procesie uzgodnień 

między stronami. 

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej 

układu drogowego 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 5 projektów, tj.: 

1a: Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do 

węzła Wschód (S51) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W 2016 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie273. 

1b: Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła 

drogowego Pieczewo (S51) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W 2016 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie274. 

1c: Budowa połączenia drogowego - przedłużenia ul. Wilczyńskiego do Al. Warszawskiej oraz 

z powiązaniem układu drogowego z ul. Bukowskiego w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem ul. 

Bartąskiej i Bukowskiego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. 

1d: Budowa nowego przebiegu Drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do 

wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka) w Olsztynie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. 

1e: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. 

Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51). 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W 2016 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie275. 

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym 

Przedsięwzięcie to jest wpisane do DI na liście projektów morskich, w związku z czym fiszka 

projektowa jest niewymagana. Strona samorządowa wyjaśniła, iż w ramach projektu pn. 

                                                           
273 Wartość podpisanej umowy: 176 912 550,15 PLN (w części UE). 
274 Wartość podpisanej umowy: 92 321 138,48 PLN (w części UE). 
275 Wartość podpisanej umowy: 35 488 685,63 PLN (w części UE). 
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„Wspólne korzyści wykorzystania potencjału Zalewu Wiślanego”, realizowanego  

z dofinansowaniem środków UE (Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 

2007-2013) opracowana została ekspertyza pt. "Eliminacja barier nawigacyjnych dla 

transportu wodnego jako element strategii wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego; 

studium przypadku mostu pontonowego w Nowakowie".  

Strona samorządowa poinformowała również, iż z braku środków finansowych żadne prace 

przygotowawcze/decyzje administracyjne nie zostały podjęte/uzyskane. 

3. Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu 

Przedsięwzięcie to jest wpisane do DI na liście projektów morskich, w związku z czym fiszka 

projektowa jest niewymagana. Strona samorządowa poinformowała również, iż z braku 

środków finansowych żadne prace przygotowawcze/decyzje administracyjne nie zostały 

podjęte/uzyskane.  

4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty: 

4a: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W 2016 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie.276  

4b: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa   

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Projekt przewidziany do realizacji w trybie 

pozakonkursowym – w 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie.  

5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na 

szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” 

i remontem śluzy „Guzianka I” 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w trybie pozakonkursowym  

3 projekty, tj.:  

5a: Budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – 

Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W 2016 r. opracowano dokumentację 

techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę (w całości), a także złożono wniosek  

o dofinansowanie. 

5b: Przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie 

szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, 

Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W 2016 r. W 2016 r. opracowano 

dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę (w części). 

5c: remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM 

poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa 

umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. 

6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu 

Przedsięwzięcie to jest wpisane do DI na liście projektów morskich, w związku z czym fiszka 

projektowa jest niewymagana. Strona samorządowa poinformowała również, iż z braku 

                                                           
276 Wartość podpisanej umowy 86 414 368,16 PLN (w części UE). 
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środków finansowych żadne prace przygotowawcze/decyzje administracyjne nie zostały 

podjęte/uzyskane. 

7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-

przeładunkowego 

Przedsięwzięcie to jest wpisane do DI na liście projektów morskich, w związku z czym fiszka 

projektowa jest niewymagana. Strona samorządowa poinformowała również, iż z braku 

środków finansowych żadne prace przygotowawcze/decyzje administracyjne nie zostały 

podjęte/uzyskane. 

 B+R: 4 przedsięwzięcia 

1. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości 

 Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. 

2. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej 

Strona samorządowa zgłosiła rezygnację beneficjenta z realizacji przedsięwzięcia277. 

3. Inteligentne technologie w ochronie środowiska 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu278. 

4. Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie 

drzewnictwa 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu279. 

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała 

natomiast o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu280.  

 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Ostródzie S.A. 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony281. 

2. Centrum medyczne i przyrodolecznicze 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała 

również o aktualnie wstrzymanej decyzji beneficjenta dotyczącej realizacji przedsięwzięcia. 

 rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie 

Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast 

województwa objętych siecią Cittaslow 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W ramach przedsięwzięcia, przewidzianego 

do realizacji w trybie pozakonkursowym, wykonano do końca 2016 r. studia wykonalności  

i dokumentacje projektowe oraz przeprowadzono prace nad Lokalnymi Programami 

Rewitalizacji.   

                                                           
277 W dniu 17.09.2014 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie poinformował pismem skierowanym do 

Marszałka Województwa o rezygnacji z realizacji projektu. 
278 W dniu 16.08.2016 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie poinformował pismem skierowanym do 

Marszałka Województwa o rezygnacji z realizacji projektu. 
279 W dniu 16.08.2016 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie poinformował pismem skierowanym do 

Marszałka Województwa o rezygnacji z realizacji projektu. 
280 Wartość podpisanej umowy 46 991 869,92 PLN (w części UE oraz 23 008 130,08 PLN ze środków JST). 
281 W Informacji z realizacji KT w 2015 r. wyjaśniono, iż fiszka projektowa ma status wstępnie uzgodnionej. W Informacji 

z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r.  brak tego przedsięwzięcia.  
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14.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną 

odpowiedzialną za realizację 26 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych  

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 3 przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji. 

2. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: 

Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia 

EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii 

Nauk  

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Fiszka uzyskała 

pozytywną opinię MNiSW. Projekt jest także częścią projektu wpisanego na PDMIB.  

W konkursie 4.2 POIR jeden z konsorcjantów (IRZiBŻ PAN) złożył wniosek o wsparcie, ale  

z przyczyn formalnych wniosek ten został odrzucony282. 

3. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: 

Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia 

EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Fiszka uzyskała 

pozytywną opinię MNiSW. Projekt jest także częścią projektu wpisanego na PDMIB.  

W konkursie 4.2 POIR jeden z konsorcjantów (IRZiBŻ PAN) złożył wniosek o wsparcie, ale  

z przyczyn formalnych wniosek ten został odrzucony283. 

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

 Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona.  

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0011/15  została podpisana 01.04.2016 r. 284. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim 

Na dzień 31.12.106 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie 

identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem285. 

2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn  

Na dzień 31.12.106 r. fiszka projektowa była nieuzgodniona - ME poinformowało, iż nie 

identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem286. 

 

                                                           
282 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR MNiSW 
283 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR MNiSW  
284 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Okres 

realizacji projektu to 01.01.2016 r.-30.06.2023 r.  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 01.04.2016 r. 

Wartość projektu to17 313 095,97 PLN. 284 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych 

w 2016 r. zgłoszone przez DFE MZ. 
285 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
286 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 
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 kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie 

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

warmińsko-mazurskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ287. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych. Przedsięwzięcie obejmuje następujące 

placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im.  

I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im.  

F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, 

PSM I stopnia w Giżycku (stan na 31.12.2016 r.). 

 sport: 1 przedsięwzięcie 

Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. W dniu 20.10.2016 r. 
strony podpisały umowę na udzielenie dotacji w ramach środków FRKF będących  

w dyspozycji MSiT288. 

 transport: 17 przedsięwzięć  

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnionych zostało 10 przedsięwzięć (przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). Są to 

przedsięwzięcia z obszaru transportu drogowego (6), kolejowego (3) oraz morskiego (1). 

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych 7 przedsięwzięć przedstawiał się następująco: 

 przedsięwzięcie pn.: Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie 

bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami  

w województwie warmińsko-mazurskim: nie figuruje w KPK, natomiast o pozostałych  

3 przedsięwzięciach nie przedstawiono zaktualizowanych informacji289; 

 przedsięwzięcia pn.:  Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51 oraz Budowa 

drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) nie 

znalazły się w PBDK, odnośnie  zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – 

Jęcznik do parametrów 2+1 wskazano na brak środków na realizację przedsięwzięcia  

w budżecie państwa290.  

                                                           
287 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
288 Wysokość udzielonej dotacji: 3 500 000,00 PLN. 
289 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK 

MIiB. 
290 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP 

MIiB. 
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15.  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu  

28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, 

sposób i warunki dofinansowania RPO WW.  

 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, 

w podziale na obszary tematyczne) 

Wielkopolskie 

 

29,6 mld zł Ogółem: 87,3 mln EUR: 

- EFS: 45 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 16,8 mln EUR 

- inne z EFRR: 25,5 mln EUR 

Fundusz Pracy: 80 mln EUR 

KT WW obejmuje 53 przedsięwzięcia:  

 B+R: 9 

 Edukacja: 2 

 Energetyka: 1 

 Kultura: 2  

 Transport: 34 

 Zdrowie: 5 

 

15.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 15 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna291. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 3 przedsięwzięcia 

1. Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie 

Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była uzgodniona292. 

2. Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że 

przedsięwzięcie nie uzyskało pozytywnej opinii MNiSW w toku oceny merytorycznej. 

3. Centrum Fenotypowania Roślin 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że 

przedsięwzięcie nie uzyskało pozytywnej opinii MNiSW w toku oceny merytorycznej. 

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodnionej293. Umowa o dofinansowanie 

projektu nr POWR.05.03.00-00-0005/15  została podpisana w dniu 10.03.2016 r. 294 

                                                           
291 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: 

strona samorządowa (13  przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia).  Ponadto, IZ RPO 

dołączyła także informację nt. czterech przedsięwzięć, które były dodatkowo uzgadniane z MNiSW poza listą 

podstawową i warunkową. 
292 Przedsięwzięcie uzgodnione w ramach załącznika nr 5b do KT dla Województwa Wielkopolskiego. 
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 zdrowie: 2 przedsięwzięcia 

1. Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej.  

2. Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. Ponadto, uchwałą  nr 72/2016 Komitetu Sterującego do spraw 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 05.10.2016 r. został przyjęty Plan działań 

w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Wielkopolskiego, w którym ujęto 

projekt pozakonkursowy dotyczący budowy szpitala pediatrycznego wraz z jego 

wyposażeniem. 

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. 

 transport: 8 przedsięwzięć; 

1. Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze 

w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej295.  

2. Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. Strona samorządowa wyjaśniła, że przedsięwzięcie zostało 

zatwierdzone przez Komisję Oceny Projektów, jako spełniające kryteria wyboru projektów. 

Niemniej z uwagi na zbyt małą alokację znalazło się poza listą projektów dofinansowanych. 

3. Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. 

Poznańskiej do ul. Przemysłowej 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. 

4. Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty, tj.: 

4a: Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. 

4b: Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu 

kolejowego 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona296. 

                                                                                                                                                                                     
293 W Informacji z realizacji KT w 2015 r. wskazano, iż fiszka projektowa ma status wstępnie uzgodnionej.  
294 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.09.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana  

w dniu 10.03.2016 r. Wartość umowy to 19 746 705,00 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji 

Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DFE MZ. 
295 Ponadto, Strona samorządowa poinformowała o decyzja Ministra Finansów z dnia 30.05. 2016 r. przyznającej 

dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 26 318 966,00 PLN. 
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5. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. 

6. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. 

7. Modernizacja linii kolejowej 354 –Poznań Główny POD – Piła Główna  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. 

8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. 

15.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą 

odpowiedzialną za realizację 38 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT  

w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 6 przedsięwzięć 

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji. 

2. PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami 

Innowacji 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MNiSW, fiszka nie podlega uzgodnieniom. 

Przedsięwzięcie wpisany do PMDIB - wstępnie ocenione pozytywnie w konkursie 4.2 PO IR. 

Obecnie jest ono notyfikowane w KE z uwagi, ze jest to projekt duży297.  

3. PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Przedsięwzięcie wpisane do PMDIB – jest 

finansowane z budżetu krajowego298.  

4. ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Przedsięwzięcie wpisane do PMDIB. Wg 

informacji MNiSW projekt nie jest finansowany i nie ubiegał się o wsparcie w konkursie 4.2 

POIR299.  

5. ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MNiSW, fiszka nie podlega uzgodnieniom. 

Przedsięwzięcie wpisane do PMDIB. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie300.  

                                                                                                                                                                                     
296 Strona samorządowa poinformowała, że w dniu  06.10. 2016 r. otrzymała odpowiedź strony rządowej, 

rekomendującej maksymalizację prac nad ukończeniem fiszki projektowej i przygotowaniem do naboru w konkursie 

PO IiŚ. PKP PLK nie zgłosiła uwag do pierwszej wersji fiszki projektu pn. „Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb 

regionalnego i metropolitalnego ruchu kolejowego” przesłanej przez stronę samorządową. Można więc uznać, że 

fiszka projektu jest wstępnie uzgodniona. 
297 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, 

DIR, MNiSW oraz Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR 

MNiSW. 
298 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR MNiSW. 
299 Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR MNiSW. 
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6. Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii 

Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była uzgodniona w ramach załącznika nr 5b do KT.  

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.  

 kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia 

1. Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu) 

Projekt wieloletni realizowany przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Projekt jest w trakcie 

realizacji. W 2016 r. podpisano akt notarialny zakupu działki. Opracowana została 

dokumentacja konkursu na projekt urbanistyczno – architektoniczny, mapa, warunki 

techniczne, ekspertyzy. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. 

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie 

wielkopolskim 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO 

IiŚ301. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich 

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

postępowania z zakresu zamówień publicznych.  

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa 

wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. 

Wacława z Szamotuł w Szamotułach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, 

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa 

Surzyńskiego w Kościanie, SM I stopnia w Złotowie, PSM  I stopnia im. Aleksandra Tansmana  

w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina  

w Pile, PSM I im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu (stan na 31.12.2016 r.). 

 zdrowie: 3 przedsięwzięcia 

1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy nowego Szpitala Matki 

i Dziecka w Poznaniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Jednocześnie MZ 

poinformowało, że podmiot, który został wskazany jako realizator i wnioskodawca nie wpisuje 

się w katalog beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 

9.1 PO IiŚ302. 

2. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny 

Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.  

3. Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. MZ poinformowało również  

o braku środków na realizację inwestycji i wyjaśniło, że jest możliwość objęcia przedsięwzięcia 

programem wieloletnim MZ, który na koniec 2016 r. był w trakcie procedowania303.  

                                                                                                                                                                                     
300 Wartość podpisanej umowy 68 000 000 PLN (w części UE). 
301 Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego 

przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 

481 390 321,63 PLN). 
302 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ. 
303 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ. 
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 transport: 26 przedsięwzięć  

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnionych zostało 25 przedsięwzięć ( przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT, KPK lub PBDK). Są to 

projekty dotyczące transportu drogowego (11), kolejowego (10) i śródlądowego (4).  

W przypadku dwóch inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12  oraz DK 

25 Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin  –  fiszki projektowe nie zostały przekazane przez stronę 

rządową. 
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16.  WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy 

Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 

13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, 

sposób i warunki dofinansowania RPO WZ. 

województwo 

Przewidywane 

szacunkowe 

zaangażowanie  

środków 

publicznych na 

działania w 

zakresie 

polityki rozwoju 

wskazane w KT 

Środki z budżetu państwa 

wskazane w KT 

Liczba przedsięwzięć w KT 

(ogółem, w podziale na obszary 

tematyczne) 

Zachodniopomorskie 

 

21,5 mld zł 

 

Ogółem: 49,2 mln EUR: 

- EFS: 22,15 mln EUR 

- rewitalizacja z EFRR: 15,2 mln 

EUR 

- inne z EFRR: 11,8 mln EUR 

Fundusz Pracy: 75,1 mln EUR 

KT ZP obejmuje 59 przedsięwzięć:  

 B+R: 1  

 Edukacja: 3  

 Energetyka: 3  

 Transport: 36 

 Zdrowie: 16 

 

16.1 strona właściwa: samorządowa 

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu 

realizacji 35 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna304. Stan realizacji 

przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 zdrowie: 16 przedsięwzięć; 

1. Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. 

A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego 

Strona samorządowa nie przedstawiła informacji nt. stanu uzgodnień fiszki. Strona 

samorządowa zasygnalizowała, iż jest  przewidywana zmiana w Kontrakcie Terytorialnym –  

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego  

w Szczecinie-Zdunowie po rozbudowie i dodatkowym wyposażeniu został uruchomiony w dn. 

01.07.2015 r. i tym samym nie może otrzymać wsparcia kierunkowanego na utworzenie 

SOR305. 

2. Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim 

Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej306. Strona samorządowa poinformowała o złożeniu wniosku  

o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.    

3. Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich 

standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. 

J. Garduły w Świnoujściu 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania.  

4. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym  w Kołobrzegu 

                                                           
304 Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona 

samorządowa (28  przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć). 
305 Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 r. 
306 Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fiszkę  

w dn. 31.08.2015 r.). 
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Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania. 

5. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług  

w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie307 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania. 

6. Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie 

zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ 

„Zdroje” w Szczecinie 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania. 

7. Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie 

liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej308.  

8. Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy 

i Chorób Płuc w Koszalinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej 309. 

9. Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych 

wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej310.  

10. Przebudowa z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem 

Hepatologii, Izbą Przyjęć, Poradnią Hepatologiczną i Poradnią Chorób Zakaźnych dla 

Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania. 

11. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług  

w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie311 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania. 

12. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala 

w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej 312. 

13. Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania. 

                                                           
307 Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla woj. zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana 

właściwość stron rządowa/samorządowa, przewidywane źródło finansowania: środki budżetu państwa, RPO, środki 

własne beneficjenta. 
308 Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fiszkę  

w dn. 31.08.2015 r.). 
309 Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej. (strona samorządowa przekazała fiszkę  

w dn. 31.08.2015 r.). 
310 Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej. (strona samorządowa przekazała fiszkę  

w dn. 31.08.2015 r.). 
311 Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla woj. zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana 

właściwość stron: samorządowa, przewidywane źródło finansowania: RPO. 
312 Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej. (strona samorządowa przekazała fiszkę  

w dn. 31.08.2015 r.). 
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14. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę 

budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału 

Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych 

i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej313.  

15. Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku 

operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, 

apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej314.  

16. Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej315. 

 energetyka: 2 przedsięwzięcia 

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona316. W 2016 r. zakończył się nabór 

wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 1.3.2 Wspieranie efektywności 

energetycznej w sektorze mieszkaniowym PO IiŚ317, 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego318, 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 

mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego319.  

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 5 projektów w procedurze 

pozakonkursowej. Projekty zostały zidentyfikowane oraz wpisane w Wykazie Projektów 

Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium wykonalności, opracowano  

i złożono do oceny do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ 

- zgodnie z założeniami do końca 2016r. 

 edukacja: 1 przedsięwzięcie 

Centrum Nauki w Szczecinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony320. Strona samorządowa 

poinformowała o podpisaniu umowy.321  

 transport: 16 przedsięwzięć 

                                                           
313 Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fiszkę  

w dn. 31.08.2015 r.). 
314 Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fiszkę  

w dn. 31.08.2015 r.). 
315 Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fiszkę  

w dn. 31.08.2015 r.). 
316 Data uzgodnienia fiszki projektu ujęta jako data wydania pozytywnej  opinii dot. Strategii ZIT SOM i identyfikacji 

projektu komplementarnego; data przekazania do MR fiszki dla całego przedsięwzięcia – 31.08.2015 r. 
317 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na koniec I kw. 2017 r. 
318 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 r. 
319 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 r. 
320 Strona samorządowa traktuje datę  uzgodnienia fiszki jako datę przekazania do MR – 31.08.2015 r.  Strona 

samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej. 
321 Wartość podpisanej umowy w wysokości 2 280 000 PLN (ze środków JST). 
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1. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. Projekt realizowany w trybie konkursowym, w 2016 r. złożono 

wniosek aplikacyjny. 

2. Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – 

Święta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kołbaskowa 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. 

3.  Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada 

Poznańska” w połączeniu z A6 i S3 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej. W 2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną w ramach 

działania 4.2 PO IiŚ.  

4. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących 

odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 

W 2016 r. strona samorządowa przekazała stronie rządowej kolejną wersję fiszki projektowej. 

Projekt przewidziany do realizacji w trybie konkursowym – konkurs ogłoszono w listopadzie 

2016 r.  

5. Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczno 

Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia. 

6. Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia. 

7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.  

8. Modernizacja nawierzchni torowej bocznicy kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz 

z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej.  Projekt realizowany w trybie konkursowym, w 2016 r. złożono 

wniosek aplikacyjny. 

9. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu 

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 5 projektów w procedurze 

pozakonkursowej.  

9a: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany 

oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium 

wykonalności, opracowano i złożono do oceny do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ.   

9b: Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany 

oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium 

wykonalności, opracowano i złożono do oceny do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ. 
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9c: Dworzec Górny (kolejowo-autobusowy) – Centrum przesiadkowe i budowa budynku 

górnego dworca ul. Owocowa/ ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany 

oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium 

wykonalności, opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków 

PO IiŚ. 

9d: Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów 

energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany 

oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium 

wykonalności, opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków 

PO IiŚ. 

9e: Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.  

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany 

oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium 

wykonalności, opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków 

PO IiŚ. 

10. Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży 

(Police) 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia. 

11. Modernizacja portu w Darłowie 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia. 

12. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej322. 

13. Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz 

budowa nabrzeży w Policach 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej323. Przedsięwzięcie nie jest realizowane – z uwagi na brak 

zewnętrznego finansowania.  

14. Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie 

Darłowo 

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia. 

15. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III  

Brak fiszki projektowej. Projekt będzie realizowany przez GDDKiA jako element przedsięwzięcia 

priorytetowego S-6 Szczecin – Koszalin. Gmina Miasto Kołobrzeg przekazała do GDDKiA 

posiadaną dokumentacje projektową, która została włączona do zakresu S-6 i obecnie trwa 

procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

16. Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro 

(Kołobrzeg) 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na 

odpowiedź strony rządowej324. 

                                                           
322 Fiszka przekazana do MR w dn. 31.08.2015 r. 
323 Fiszka przekazana do MR w dn. 31.08.2015 r. 
324 Fiszka przekazana do MR w dn. 31.08.2015 r. 
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16.2 strona właściwa: rządowa 

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną 

właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć 

ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco: 

 B+R: 1 przedsięwzięcie 

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim  zostało 

opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.   

 edukacja: 2 przedsięwzięcia 

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej 

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-

00-0007/15  została podpisana w dniu 31.03.2016 r. 325 

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne 

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona.  

 energetyka: 1 przedsięwzięcie 

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej 

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była nieuzgodniona – ME poinformowało, iż nie identyfikuje 

żadnego projektu pod tym tytułem326. 

 transport: 20 przedsięwzięć  

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych 

zwolnionych zostało 18 przedsięwzięć ujętych w DI/SRT oraz 2 przedsięwzięcia ujęte w PBDK. 

Są to przedsięwzięcia z obszaru transportu drogowego (9), kolejowego (2), morskiego (5)  

i śródlądowego (4). 

 

                                                           
325 Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres 

realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r. 

Wartość projektu to 18 897 068,09 PLN. Źródło: Uwagi do projektu  Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych  

w 2016 r. zgłoszone przez DFE MZ. 
326 Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME. 


