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Opis 
Niniejsza analiza dotyczy wzajemnej współzależności między zintegrowanymi 
planami transportu miejskiego (w następujących obszarach: mobilność w 
miastach zgodna z zasadami zrównoważonego transportu, plany transportu, 
plany zrównoważonej mobilności w mieście (SUMP) i plany zrównoważonego 
transportu miejskiego (STUP)) a polityką spójności Unii Europejskiej. Po 
przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej pojęcia SUMP i roli transportu, lub 
ściślej: transportu miejskiego w polityce spójności, w studium ośmiu badań 
sytuacyjnych poddano analizie wzajemne oddziaływanie zintegrowanego 
planowania transportu miejskiego i finansowania polityki w dziedzinie 
transportu lub projektów objętych polityką spójności. Analiza zawiera także 
zalecenia dotyczące polityki, w tym dotyczące wniosków z 2011 r. w sprawie 
projektów reformy polityki spójności. 
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STRESZCZENIE 
Kontekst ogólny 
Europejska polityka spójności odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej 
całej Unii, a zwłaszcza najsłabszych spośród jej 271 regionów. Za pośrednictwem funduszy 
strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)) i Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS)), a także za pomocą funduszu spójności, UE inwestuje w 
tysiące projektów w różnych sektorach gospodarki, które związane są z zagadnieniami 
kulturalnymi i społecznymi we wszystkich regionach Europy. W okresie finansowania 2007-
2013 łączny budżet w wysokości 347 mld EUR stanowi największe jednolite źródło 
finansowego wsparcia inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia na szczeblu UE. 
Instrumenty za pomocą których fundusze kierowane są do wnioskodawców, tzw. programy 
operacyjne, przygotowywane są przez państwa członkowskie i zatwierdzane przez Komisję 
Europejską. 
 
W przybliżeniu jedna czwarta kwoty 347 mld EUR (łączna wartość finansowania polityki 
spójności) przeznaczana jest na transport. Jedynie 2,3% tej sumy przeznacza się na 
właściwe projekty w zakresie transportu miejskiego. Z drugiej strony około 70% 
europejskiej ludności żyje na obszarach miejskich, przy czym odsetek ten ciągle wzrasta. 
Ogólnie rzecz ujmując w ramach programów operacyjnych na projekty w zakresie 
transportu miejskiego przyznano 8,1 mld EUR.  Każdy program operacyjny wspierany jest 
zwykle przez jeden fundusz, tj. fundusze strukturalne lub fundusz spójności. Programami 
operacyjnymi zarządzają ministerstwa poszczególnych państw, władze regionalne lub rady 
lokalne, które są upoważnione do działania jako instytucje zarządzające danym programem 
operacyjnym w państwie członkowskim. 
 
Poza klasycznymi programami operacyjnymi związanymi z polityką spójności istnieją 
również specjalne instrumenty wsparcia, częściowo zasilane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI). W kontekście finansowania projektów dotyczących mobilności w 
miastach warto wymienić pięć z nich: JASPERS (wspólna inicjatywa wsparcia projektów w 
regionach europejskich) zapewnia nowym 12 państwom członkowskim pomoc techniczną 
przy wysokiej jakości znaczących projektach infrastrukturalnych.  JESSICA (wspólne 
europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) koncentruje się 
na wspieraniu rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich; ETC (Europejska współpraca 
terytorialna) często łączona jest z programem INTERREG IVC, w ramach którego wspiera 
się sieci regionalne i miejskie poprzez dzielenie się wiedzą w zakresie najlepszych praktyk; 
URBACT II jest programem wymiany i kształcenia, propagującym zintegrowany i 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich, a ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna 
Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) wspiera rozwój polityki w zakresie 
spójności terytorialnej. 
 
W białej księdze w sprawie transportu (Komisja Europejska 2011d) zasugerowano, by 
zbadać możliwość stworzenia europejskich ram wsparcia stopniowego wdrażania planów 
mobilności w miastach europejskich. Tym samym wyraźnie podjęta została kwestia 
interakcji pomiędzy polityką spójności i projektami w dziedzinie transportu miejskiego.  
Ponadto biała księga odnosi się do pojęcia planów zrównoważonej mobilności w mieście 
(SUMP) i planów zrównoważonego transportu miejskiego (STUP), które są szeroko 
zakrojonymi instrumentami planowania dotyczącymi wszystkich środków transportu w 
samych miastach i w pobliżu miast. Pojęcie SUMP zostało już podkreślone w dwóch 
poprzednich dokumentach UE – w zielonej księdze pt. „W kierunku nowej kultury 
mobilności w mieście” (Komisja Europejska 2007a) oraz w Planie działania na rzecz 
mobilności w miastach (Komisja Europejska 2009).  
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Cel i działalność 
Celem niniejszej analizy jest jasne przedstawienie pojęcia i statusu obszarów miejskich, 
mobilności w miastach oraz SUMP (lub SUTP) w Europie. Ponadto badaniu poddano związki 
polityki spójności z SUMP. 
 
Podstawa metodologiczna tej analizy obejmuje dwa elementy: pierwszym jest dokonanie 
przeglądu najważniejszych pozycji literatury, a drugim analiza ośmiu badań sytuacyjnych 
dostosowanych do potrzeb, ujawniających potencjalny związek programów operacyjnych i 
SUMP. W rzeczywistości jedynie dwie trzecie projektów wyodrębnionych w programach 
operacyjnych stanowią formalnie część planu zrównoważonej mobilności w mieście lub 
odpowiadającego mu planu rozwoju transportu. Osiem badań sytuacyjnych dotyczy: 
czterech regionów objętych celem konwergencji: 

 Kluż-Napoka (Rumunia); 

 Halle (Niemcy);  

 Kraków (Polska); 

 Tallinn (Estonia);  
 
trzech regionów konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia: 

 Barcelona (Hiszpania); 

 Liverpool (Zjednoczone Królestwo); 

 Rennes (Francja);  
 
oraz jednego regionu transgranicznego objętego celem europejskiej współpracy 
terytorialnej:  

 Strasburg/ Kehl (Francja/ Niemcy).  
 
Wnioski i zalecenia 
W literaturze poświęconej SUMP określono szereg kryteriów, które charakteryzują SUMP. W 
niniejszej analizie wykazano, że jedynie kilka zbadanych planów spełnia te kryteria. W 
analizie badań sytuacyjnych w ujęciu ogólnym ujawniono, że związek instrumentów unijnej 
polityki spójności oraz lokalnego i regionalnego planowania mobilności w miastach jest 
zróżnicowany w poszczególnych przypadkach. Tam, gdzie brak jest prawdziwego SUMP, w 
ramach programu operacyjnego często finansuje się raczej infrastrukturę transportową niż 
rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem (Halle, Tallinn). Z drugiej strony projekty w 
zakresie zrównoważonej mobilności w miastach odgrywają ważną rolę w programach 
operacyjnych w Livelpoolu i Krakowie, nawet jeżeli nie są formalnie częścią planu 
mobilności w mieście. 
 
Ponadto przypadek Liverpoolu ukazuje zalety podejścia oddolnego we wdrażaniu 
programów operacyjnych: lokalne zainteresowane podmioty przedstawiają konkretne 
projekty, które następnie oceniane są pod kątem priorytetów programu operacyjnego. 
Jednakże w związku ze złożonym systemem wsparcia, który zapewnia elastyczne spełnianie 
potrzeb w regionie, dla potencjalnych beneficjentów przyjęcie i zrozumienie tych warunków, 
a także interakcji między różnymi formami wsparcia finansowego często pozostaje 
wyzwaniem.  
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Władzom odpowiedzialnym za planowanie transportu lokalnego często nie są znane 
dostępne opcje finansowania w ramach programu operacyjnego, a w związku z tym 
sporządzając plan (zrównoważonego) transportu miejskiego, nie uwzględniają one tych 
programów. Prawdopodobną przyczyną jest zróżnicowanie zakresu geograficznego: 
programy operacyjne koncentrują się na rozwoju regionalnym i krajowym, podczas gdy w 
planach lokalnych uwzględnia się warunki miejskie. 
 
Dlatego też zaleca się podjęcie działań w celu zwiększenia wśród podmiotów 
odpowiedzialnych za planowanie infrastruktury miejskiej wiedzy o programach 
operacyjnych obejmujących ich gminy, a także stworzenie instytucji, które połączą 
odpowiednie programy operacyjne, np. programy, których cele obejmują rozwój obszarów 
miejskich z potencjalnymi nowymi SUMP. Do zakresu tych działań wchodzi: 

 przekazywanie wyczerpujących, a jednocześnie dostosowanych do potrzeb 
informacji  potencjalnym beneficjentom; 

 stworzenie możliwości podzielenia się wiedzą między instytucją zarządzającą i 
organami ds. transportu oraz obecnymi lub potencjalnymi beneficjentami np. 
poprzez regularne organizowanie „dyskusji przy okrągłym stole”; 

 określenie, iż ustanowienie SUMP jest warunkiem finansowania działań 
dotyczących miejskiego transportu w ramach programu operacyjnego; 

 wydanie wytycznych dotyczących elementów SUMP i wdrażania SUMP, z 
uwzględnieniem zasady pomocniczości oraz gminnych organów planowania; 

 uwzględnienie prawdopodobnej przyszłej tendencji do zmniejszania się liczby 
ludności, jaką przewiduje się w wielu, chociaż nie we wszystkich regionach, przy 
podejmowaniu decyzji o obszarach zainteresowania i o priorytetach (nowych) 
programów operacyjnych, gdyż zmniejszenie się liczby ludności ogranicza również 
potrzeby regionu w zakresie mobilności. 

 
Ponadto dobre rządy odgrywają kluczową rolę przy tworzeniu programów operacyjnych i 
SUMP. Oznacza to między innymi, że warunkujące otrzymanie finansowania wymogi 
administracyjne, a także wymogi dotyczące sprawozdawczości i audytu nie będą 
postrzegane przez potencjalnych beneficjentów jako biurokratyczne przeszkody.  W 
związku z tym w celu poprawy zarządzania i zacieśnienia współpracy między istniejącymi 
programami operacyjnymi i zarządzającymi SUMP zaleca się następujące działania:  
 

 wprowadzenie wymogu koordynacji między instytucją zarządzającą a kierującymi 
SUMP, nawet jeśli nie ma oczywistego powiązania między projektami 
transportowymi w ramach programu operacyjnego a mobilnością w miastach; 

 stworzenie rozwiązań instytucjonalnych mających na celu sprzyjanie komunikacji 
między instytucją zarządzającą i zarządzającymi SUMP; jedną z możliwych opcji 
mogłoby być utworzenie krajowego punktu kontaktowego ds. SUMP, który będzie 
musiał być informowany o programach operacyjnych w danym kraju, przy czym 
informacje te będą także przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za planowanie 
SUMP; 

 włączanie do SUMP wszelkich projektów w ramach programu operacyjnego, które 
mogą mieć wpływ na transport miejski w celu zwiększenia jego dokładności i 
skuteczności;  
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 dokonanie oceny możliwości uproszczenia przepisów administracyjnych dotyczących 
ubiegania się o fundusze w ramach programu operacyjnego lub możliwości 
przeszkolenia organów właściwych ds. transportu oraz potencjalnych beneficjentów 
w celu pokonania rzeczywistych i subiektywnych przeszkód biurokratycznych.  

 
Z niniejszej analizy wypływają trzy istotne wnioski dotyczące wzmacniania związków 
między polityką spójności wdrażaną poprzez programy operacyjne i zrównoważoną 
mobilnością w miastach. Po pierwsze, w programie operacyjnym powinny zostać określone 
pewne strategiczne i wysokiej wagi kwestie, jako że jego zakres geograficzny jest szerszy 
(tj. obejmuje dany kraj lub region), a ponadto w programie tym można uwzględniać 
szersze aspekty regionalne dotyczące okolicy regionu miejskiego, w związku z którymi 
należy ustanowić SUMP.  
 
Po drugie, właściwe projekty w zakresie zrównoważonej mobilności w miastach należy 
opracowywać na poziomie lokalnym, zgodnie z oddolnym podejściem, ściśle według 
integracyjnego podejścia ułatwiającego uczestnictwo. Sposób, w jaki te programy pogodzić 
można ze strategicznymi celami i określonymi kwestiami wysokiej wagi należy 
przedyskutować z podmiotami na obydwu poziomach, tj. z jednostką zarządzającą 
programem operacyjnym i z organami planowania odpowiedzialnymi za SUMP.  
 
Z powyższych uwag wypływa także trzeci wniosek: należy zapewnić i ułatwić komunikację 
między organami zarządzającymi i organami planowania programu operacyjnego oraz 
SUMP. W badaniach sytuacyjnych wskazano szereg możliwości pomyślnej komunikacji. 
Zawsze wykonalnym podejściem strategicznym jest utworzenie instytucji (takiej jak rada 
koordynacyjna), w której skład wejdą zarówno przedstawiciele organów zarządzających, 
planujących, jak i beneficjenci programu operacyjnego i SUMP.  W innych przypadkach 
komunikację zapewniły struktury instytucjonalne, które istniały jeszcze przed utworzeniem 
programu operacyjnego lub SUMP. Na przykład, jeżeli dzielenie się wiedzą między gminami 
i regionami prowadzone jest już od dawna, łatwo można utworzyć grupy robocze ad hoc w 
celu podjęcia nowych zagadnień, które wymagają współpracy między programem 
operacyjnym a kierownictwem SUMP. Współpracę mogą także sprawnie wdrożyć osoby 
zaangażowane zarówno w program operacyjny, jak i SUMP. 


