Nie tylko autostrady
Rozmowa z Adamem Zdzieb∏o, wiceministrem rozwoju regionalnego
Fundusze Europejskie kojarzà si´
g∏ównie z budowà dróg i autostrad.
Czy to jedyne formy transportu
wspierane ze Êrodków unijnych?
Wspieramy ró˝ne formy transportu.
Wprawdzie w Programie Infrastruktura
i Ârodowisko na transport drogowy
przeznaczonych
jest
najwi´cej
pieni´dzy, ale znaczàce Êrodki unijne
kierowane sà równie˝ na rozwój
transportu kolejowego, miejskiego
i lotniczego. Druga co do wielkoÊci pula
Êrodków zarezerwowana jest na rozwój
kolei, a trzecia na rozbudow´ transportu
miejskiego w du˝ych miastach.
Czy to oznacza, ˝e b´dziemy mieç
wi´cej autobusów i tramwajów
w miastach?
Fundusze europejskie rozwijajà
w miastach ekologiczny transport
szynowy i elektryczny. Ârodki unijne
z Programu Infrastruktura i Ârodowisko zainwestujemy w szybkà kolej miejskà, ruch
tramwajowy i trolejbusowy oraz w´z∏y komunikacyjne w najwi´kszych
aglomeracjach. W ramach tego programu powstanie tak˝e II linia metra w stolicy. To
najdro˝szy i najbardziej skomplikowany projekt miejski w programie.
Jaki jest szacunkowy koszt miejskich inwestycji transportowych i kiedy mo˝emy
spodziewaç si´ ich zakoƒczenia?
Ca∏kowita pula Êrodków w Programie Infrastruktura i Ârodowisko na ten cel wynosi
ok. 8 miliardów z∏otych. Dofinansowanie otrzymajà du˝e inwestycje o wartoÊci
powy˝ej 100 milionów z∏otych w 9 obszarach metropolitalnych. Inwestycje w programie
powinny zakoƒczyç si´ do 2015 roku. Chcia∏bym zaznaczyç, ˝e to nie jedyna forma
wsparcia. Du˝e oÊrodki miejskie we wschodniej cz´Êci Polski mogà ubiegaç si´
o wparcie unijne na tego typu inwestycje z Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dofinansowanie na przedsi´wzi´cia w transporcie miejskim mo˝na równie˝ otrzymaç
z programów regionalnych.
Czy Êrodki z Programu Infrastruktura i Ârodowisko przewidziane na transport
miejski zosta∏y ju˝ rozdysponowane?
W du˝ym stopniu tak, bowiem zidentyfikowano 25 tzw. projektów
indywidualnych, które wyczerpujà do 90% procent wszystkich Êrodków na ten cel
w programie. Sà to w wi´kszoÊci du˝e inwestycje, co oznacza, ˝e b´dzie je tak˝e
ocenia∏a Komisja Europejska. Dotychczas z∏o˝ono 9 wniosków o dofinansowanie
zadaƒ w transporcie miejskim o wartoÊci prawie 10 mld z∏otych. Oczekujemy
na kolejne projekty. Dla wi´kszoÊci projektów przewidziano termin na z∏o˝enie
wniosku i podpisywanie umów w II po∏owie 2010 r. oraz w przysz∏ym roku. Wtedy
te˝ nale˝y spodziewaç si´ pierwszych wniosków od beneficjentów o zwrot
poniesionych wydatków.
Jakie inwestycje miejskie b´dà nosiç logo Programu Infrastruktura i Ârodowisko?
Z pewnoÊcià inwestycje polegajàce m.in. na przebudowie torowisk wraz
z zakupem taboru tramwajowego w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Wroc∏awiu,
¸odzi, Gdaƒsku i Krakowie. Nast´pnie rozwoju szybkiej kolei miejskiej
w TrójmieÊcie i Warszawie oraz budowie II linii metra w stolicy. Przyk∏adami mogà
byç budowana w Krakowie nowa linia tramwajowa z zakupem 24 tramwajów oraz
zakup taboru do obs∏ugi kolejowej Lotniska Ok´cie. Te dwie inwestycje majà ju˝
umowy o przyznanie dotacji unijnych. Ostatnio zosta∏a zawarta wst´pna umowa
na budow´ w´z∏a multimodalnego przy Dworcu ¸ódê Fabryczna. To rozbudowany
projekt zawierajàcy m.in. inwestycje w linie i przystanki tramwajowe, przystanki
autobusowe, parkingi. Najbardziej skomplikowane przedsi´wzi´cia wspierane sà
przy opracowaniu dokumentacji technicznej m.in. przez ekspertów unijnych
Jaspers lub przez doradców zaanga˝owanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
rozmawia∏a Izabela Krasowska

Kolejà na lotnisko
Ok´cie i z powrotem…
Dzi´ki funduszom unijnym z Programu Infrastruktura i Ârodowisko (150,4 mln z∏) zakupionych zostanie 13 pojazdów niskopod∏ogowych o d∏ugoÊci ponad 100 metrów, które ju˝ za rok usprawnià po∏àczenie z Lotniskiem Ok´cie. Elektryczne pojazdy trakcyjne
b´dà charakteryzowaç si´ m.in. du˝à dynamikà i odzyskiem energii hamowania, maksymalnà pr´dkoÊcià 130 km/h, aerodynamicznym kszta∏tem linii nadwozia oraz zawieszeniem na poduszkach pneumatycznych. Pojazdy b´dà do dyspozycji pasa˝erów
od paêdziernika 2011 r.
Uruchomienie obs∏ugi kolejowej lotniska ma ogromne znaczenie dla transportu pasa˝erów m.in. podczas Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej EURO 2012. Inwestycja
usprawni transport pasa˝erów oraz pracowników lotniska pomi´dzy centrum Warszawy
oraz Legionowem i Sulejówkiem a portem lotniczym. Ten nowoczesny tabor b´dzie wykorzystywany m.in. na trasie kolejowej nr 8 od przystanku S∏u˝ewiec do stacji MPL Ok´cie, która obecnie jest modernizowana przez PKP PLK S.A. przy dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Ârodowisko.

Ekologiczny transport miejski
z Funduszami Europejskimi
Program Infrastruktura i Ârodowisko finansuje
inwestycje
transportowe
pod warunkiem zachowania stanu Êrodowiska naturalnego. Rozwój po∏àczeƒ
komunikacyjnych musi uwzgl´dniaç alternatywne wobec drogowego formy
transportu, przyjazne dla Êrodowiska.
Taki charakter powinien mieç transport
miejski, który wp∏ywa na jakoÊç ˝ycia
mieszkaƒców. Program Infrastruktura i Ârodowisko zasilany Êrodkami z Funduszu
SpójnoÊci i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspiera ekologiczny
transport miejski w ramach priorytetu VII:
Transport przyjazny Êrodowisku (dzia∏anie 7.3), gdzie zarezerwowano na ten cel
oko∏o 8 miliardów z∏otych. W programie realizowane sà du˝e inwestycje w transporcie
miejskim o wartoÊci powy˝ej 100 milionów
z∏otych w 9 obszarach metropolitalnych: katowickim, trójmiejskim, warszawskim, wroc∏awskim, toruƒsko-bydgoskim, ∏ódzkim,
krakowskim, szczeciƒskim i poznaƒskim.
Beneficjentami pomocy mogà byç gminy
oraz miasta na prawach powiatu le˝àce w 9
obszarach metropolitalnych, samorzàdy
województw, zwiàzki i porozumienia JST,
przewoênicy Êwiadczàcy us∏ugi w zakresie

transportu pasa˝erskiego, zarzàdcy infrastruktury komunikacyjnej i kolejowej.
Dzi´ki wsparciu inwestycji kwotà oko∏o 8 miliardów z∏otych z Programu Infrastruktura i Ârodowisko zostanie wybudowana i zmodernizowana sieç transportu
szynowego i trolejbusowego o d∏ugoÊci 550 km. Przewiduje si´, ˝e inwestycje
usprawnià transport miejski, z którego
skorzysta ponad 30 milionów pasa˝erów.
Dzi´ki wsparciu funduszy europejskich
w obszarach metropolitalnych nastàpi redukcja zat∏oczenia motoryzacyjnego, emisji
spalin i ha∏asu ulicznego. W obszarze transportu publicznego wspierane sà g∏ównie
projekty rozbudowy sieci szynowych (szybkiej kolei miejskiej, linii tramwajowych, metra) i trolejbusowych oraz zakup i modernizacja taboru, a tak˝e budowa i rozbudowa
stacji i w´z∏ów przesiadkowych ze szczególnym uwzgl´dnieniem ich integracji z innymi
ga∏´ziami transportu, w tym projekty typu
„parkuj i jedê” oraz systemy automatycznego sterowania ruchem i zbierania informacji, poprawiajàce funkcjonowanie transportu
publicznego.
Wi´cej informacji o Programie Infrastruktura i Ârodowisko dost´pnych jest na stronie
internetowej www.pois.gov.pl.

Warszawa ubiega si´ o dofinansowanie budowy II linii metra z Programu Infrastruktura i Ârodowisko

Kraków inwestuje w transport publiczny
W sierpniu tego roku Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
zyska∏o pewnoÊç finansowania z Programu Infrastruktura i Ârodowisko projektu pn.
Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II. Umowa
przewiduje dofinansowanie unijne w kwocie ponad 184 mln z∏otych.
Projekt obejmuje budow´ linii tramwajowej w rejonach intensywnie rozwijajàcych si´, ale jeszcze s∏abo skomunikowanych z innymi cz´Êciami miasta. Nowa linia tramwajowa o d∏ugoÊci 4,2 km zostanie oddana do u˝ytku pasa˝erów w po∏owie 2011 r. Zastosowano tu technologi´,
która t∏umi drgania oraz wycisza ha∏as
przy przejeêdzie tramwaju. Z budowà linii
tramwajowej wià˝e si´ zakup 24 niskopod∏ogowych, klimatyzowanych tramwajów
o d∏ugoÊci 32-metrów ka˝dy.
Ulica D∏uga po przebudowie zyska∏a
udogodnienia dla osób niepe∏nosprawnych. Poszerzono chodniki przy przystankach. Z myÊlà o osobach s∏abo widzàcych i niewidomych, przy zejÊciu
z chodników na jezdni´ u∏o˝ono kolorowà kostk´ ze specjalnymi wypustkami
oraz do minimum obni˝ono kraw´˝niki.
Przy ka˝dym skrzy˝owaniu zamontowano urzàdzenia dêwi´kowe.
Inwestycj´ rozpocz´to na prze∏omie 2009 i 2010 r. Planowany termin jej
zakoƒczenia to poczàtek 2012 r. Prace
nad wnioskiem aplikacyjnym prowadzone by∏y w Êcis∏ej wspó∏pracy z ekspertami unijnymi JASPERS. W efekcie doÊç
szybko wydano pozytywnà opini´ dotyczàca projektu.

Ulica D∏uga ju˝ przebudowana

