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Tabela zmian Strategii ZIT w MOF Poznania – wersja 1.3. (grudzień 2017) 
L.p. Nr projektu 

nr strony  
Poprzedni zapis (Strategia wersja 1.2.) Aktualny zapis (Strategia wersja 1.3.) Uzasadnienie zmiany 

1 P1 
Str. 117 

Finansowanie 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 108,00 mln EUR 

Finansowanie 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 108,00 mln EUR, w tym 

94,85 mln EUR w trybie konkursowym, 13,15 mln EUR w 

trybie pozakonkursowym. 

Zmiana wynika z wprowadzenia 
do Strategii ZIT projektu 
pozakonkursowego budowy 
węzła przesiadkowego 
Grunwaldzka 

1 P3 
Str. 124 

Finansowanie 

Podprojekt 3.1. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu 

ścieżek edukacyjnych i zawodowych. 

Całość projektu: 3,333 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 90%):  3,0 mln EUR  

(w tym EFS do 85% - 2,833 mln EUR; Budżet Państwa do 5% - 

0,167 mln EUR) 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 10%): 0,333 mln EUR.  

 

Podprojekt 3.2. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z 

branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Poznania. 

Całość projektu: 2,222 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 90%):  2,0 mln EUR 

(w tym EFS do 85% - 1,889 mln EUR; Budżet Państwa do 5% - 

0,111 mln EUR) 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 10%): 0,222 mln EUR. 

 

Finansowanie 

Podprojekt 3.1. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu 

ścieżek edukacyjnych i zawodowych. 

Całość projektu: 4,607  mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 90%):  4,146 mln EUR  

(w tym EFS do 85% - 3,916 mln EUR; Budżet Państwa do 5% - 

0,230 mln EUR) 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 10%): 0,461 mln EUR.  

 

Podprojekt 3.2. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z 

branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Poznania. 

Całość projektu: 0,948 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 90%):  0,853 mln EUR 

(w tym EFS do 85% - 0,806 mln EUR; Budżet Państwa do 5% - 

0,047 mln EUR) 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 10%): 0,095 mln EUR. 

Ze względu na duże 
zainteresowanie działaniami w 
zakresie kształcenia 
zawodowego młodzieży 
proponuje się przesunąć środki z 
podprojektu 3.2 (dorośli) na 
działania w zakresie kształcenia 
zawodowego młodzieży, 
przewidziane w podprojekcie 3.1 

2 P5 
Str. 128-131 

Działania w ramach projektu 
Program zakłada wsparcie inkubacji firm działających w branży IT 

Aglomeracji Poznańskiej, we współpracy ze środowiskiem 

akademickim, poprzez dostarczenie przedsiębiorstwom 

w początkowej fazie ich działalności usług potrzebnych do 

funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozwoju produktu/usługi oraz 

umocnienia pozycji rynkowej.  

Projekt będzie realizowany w oparciu o Instytucję Otoczenia Biznesu 

powołaną zgodnie z obowiązującym prawem przez poznańskie 

publiczne uczelnie wyższe prowadzące działalność naukową i 

dydaktyczną w zakresie informatyki. Uczestnikiem Instytucji Otoczenia 

Działania w ramach projektu 
Program zakłada wsparcie – poprzez dostarczenie usług inkubacyjnych 

– początkujących  firm działających w branży IT (w tym informatyka, 

automatyka i robotyka) w Aglomeracji Poznańskiej, we współpracy ze 

środowiskiem akademickim,  

Projekt będzie ponadto zawierał działania mające na celu zwiększenie 

potencjału i profesjonalizację usług świadczonych przez IOB na rzecz 

inkubacji przedsiębiorstw w branży IT w Aglomeracji Poznańskiej. 

Projekt będzie realizowany przez spółkę Poznańskie Innowacje, 

mającą charakter Instytucji Otocznia Biznesu, utworzonej przez 

Politechnikę Poznańską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i 

Zmiany mają na celu 
dostosowanie projektu do 
znowelizowanych zasad 
wspierania instytucji otoczenia 
biznesu wydanych przez 
Ministerstwo Rozwoju 
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Biznesu może być także Miasto Poznań oraz Instytut Chemii 

Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe. Działania  w projekcie spełnią wymogi stawiane w punkcie 

2.A.6.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014 - 2020 dot. kierunkowych zasad wyboru projektów. 

Dla celów realizacji projektu rada nadzorcza Instytucji Otoczenia 

Biznesu powoła Komitet Sterujący będący jej ciałem doradczym i 

opiniodawczym, w szczególności w sprawach prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych, zakupów infrastruktury, nowych 

technologii ICT. W skład Komitetu Sterującego wejdą: przedstawiciele 

wydziałów prowadzących na uczelniach działalność naukową 

i dydaktyczną w dziedzinie informatyki, w przypadku Instytutu Chemii 

Bioorganicznej PAN – przedstawiciel wskazany przez Dyrektora 

Instytutu w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. PCSS, a w 

przypadku Miasta Poznania – przedstawiciel wskazany przez 

Prezydenta Miasta. 

Planuje się, iż wsparcie udzielone przedsiębiorstwom będzie 

zróżnicowane wg stopnia zaawansowania produktu jakim dysponują. 

W tym względzie podzielono firmy uczestniczące w projekcie na 3 

grupy: 

 firmy w początkowej fazie działalności, na wczesnym etapie 

gotowości produktu – zakłada się, że w projekcie będzie 

uczestniczyć co najmniej 60 firm z tej grupy, 

 firmy w początkowej fazie działalności, które w trakcie trwania 

programu uzyskają wysoką gotowość do sprzedaży – co najmniej 

30 firm spośród wszystkich firm uczestniczących   

w projekcie, 

 firmy w początkowej fazie działalności, które w trakcie trwania 

programu staną przez problemem rozwijania produkcji i 

sprzedaży – co najmniej 15 spośród 30 firm które uzyskają 

wysoką gotowość do sprzedaży. 

Każda z firm musi spełniać w programie definicję firmy – start-up 

technologicznego, tzn. takiej firmy której zasadniczy i najważniejszy 

produkt jest efektem wysokospecjalistycznych nakładów wiedzy 

i pracy właścicieli i kontrahentów i której przewaga konkurencyjna w 

najwyższej mierze wiąże się   

z technologicznym rozwiązaniem, który zawarty jest w jej produktach. 

Firma przystępująca do projektu będzie składać wniosek oceniany 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Działania  w projekcie spełnią 

wymogi stawiane w punkcie 2.A.6.2. Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dot. kierunkowych zasad 

wyboru projektów. 

Dla celów realizacji projektu rada nadzorcza Instytucji Otoczenia 

Biznesu powoła Komitet Sterujący będący jej ciałem doradczym i 

opiniodawczym, w szczególności w sprawach prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych, zakupów infrastruktury, nowych 

technologii ICT. W skład Komitetu Sterującego wejdą: przedstawiciele 

wydziałów prowadzących na uczelniach działalność naukową 

i dydaktyczną w dziedzinie informatyki. 

Wsparcie udzielone przedsiębiorstwom będzie zróżnicowane wg 

stopnia zaawansowania produktu jakim dysponują. W tym względzie 

podzielono firmy uczestniczące w projekcie na 3 grupy: 

 firmy w początkowej fazie działalności, na wczesnym etapie 

gotowości produktu – zakłada się, że w projekcie będzie 

uczestniczyć co najmniej 60 firm z tej grupy, 

 firmy w początkowej fazie działalności, które w trakcie trwania 

programu uzyskają wysoką gotowość do sprzedaży – co najmniej 

30 firm spośród wszystkich firm uczestniczących   

w projekcie, 

 firmy w początkowej fazie działalności, które w trakcie trwania 

programu staną przez problemem rozwijania produkcji i 

sprzedaży – co najmniej 15 spośród 30 firm które uzyskają 

wysoką gotowość do sprzedaży. 

Usługi inkubacyjne świadczone przedsiębiorstwom będą obejmować 

m.in. powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi 

specjalistyczne oraz udostępnienie infrastruktury. W ramach projektu 

początkującym firmom może być także udzielane wsparcie 

inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych. 

Wszystkie formy wsparcia dla firm będą realizowane zgodnie z 

zasadami modelu popytowego bezpośredniego, na podstawie 

zawartej umowy inkubacji, której obligatoryjnym załącznikiem będzie 

plan rozwoju przedsiębiorstwa i indywidualny plan inkubacji.  

 IOB zapewni, że minimum  20 firm otrzymujących wsparcie utrzyma 

czynną i nieprzerwaną działalność gospodarczą w okresie 36 miesięcy 

od zakończenia udziału w projekcie. 
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przez niezależnych ekspertów, który pozwoli oszacować szanse 

rynkowe proponowanych rozwiązań technologicznych. W przypadku 

pozytywnej oceny firma przygotuje analizę biznesową wskazującą na 

rodzaj potrzebnego wsparcia oraz oczekiwane rezultaty takiego 

wsparcia.   

 

Formy wsparcia: 

1. Usługi prawne i eksperckie ochrony przedpatentowej 

posiadanych rozwiązań. Usługa finansowana do przyznanego 

limitu, dotyczyć będzie „koncepcji” mających charakter 

„utworów” jak i w mniejszym stopniu wynalazków które nie 

uzyskały jeszcze wsparcia patentowego np. w fazie 

przygotowania wniosku patentowego przed jego złożeniem. 

Usługa, zamawiana indywidualnie przez firmę, będzie obejmować 

wykonanie analizy eksperckiej rynkowych rozwiązań  

w zakładanym zakresie, wydawanie opinii oraz sporządzenie 

„utworu” – podlegającego ochronie,  w sposób najlepiej 

zabezpieczający jego twórcę, w tym niezbędną analizę prawną. 

2. Doradztwo badawczo – rozwojowe finansowane do przyznanego 

limitu, świadczone na rzecz firmy przez pracownika naukowego/ 

instytucje naukową w programie doradczym trwającym do 

6 miesięcy i obejmującym max 40h usług doradczych/miesiąc 

i/lub wynajem (w ramach przyznanej puli godzin) 

specjalistycznych laboratoriów/infrastruktury badawczej. 

Założeniem, jest iż suma wszystkich zobowiązań pracownika 

naukowego bezpośrednio zaangażowanego w projekt 

i wynikająca z wszystkich umów w tym okresie nie może 

przekroczyć 200h. Zasadą jest wybór wykonawcy przez firmę na 

podstawie konkursu  przeprowadzonego wśród pracowników 

naukowych/instytucji naukowych aglomeracji poznańskiej na 

najlepsze rozwiązanie przedstawionego przez firmę problemu 

badawczego. 

3. Specjalistyczne usługi szkoleniowe, mentoringowe i projektowe – 

zgodnie ze specyficznymi potrzebami firm wg ich indywidualnych 

zamówień – mających na celu poznanie i adaptowanie 

najlepszych wzorów organizacji działalności gospodarczej w 

branży IT w kraju i za granicą, realizowane przez zróżnicowany 

katalog usługodawców/ekspertów, m.in. poprzez poznanie 
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istotnych przewag organizacyjnych wiodących podmiotów w tej 

branży, podjęcie współpracy i adaptacje najlepszych rozwiązań 

lub realizację wspólnych projektów w specyficznym obszarze 

zainteresowania. 

4. Usługi intramentoringowe poprzez platformę internetową oraz 

usługi informacyjne dotyczące wszystkich form wsparcia 

przedsiębiorczości w Aglomeracji Poznańskiej. Jest to forma 

wsparcia polegająca na wzajemnym doradztwie i kojarzeniu 

partnerów poprzez portal, na którym przedsiębiorstwa i 

naukowcy będą mogli przedstawiać swoje 

projekty/badania/rozwiązania/ problemy wraz z zaproszeniem 

oraz z możliwością składania ofert współpracy. 

5. Usługi udostępnienia infrastruktury coworkingowej. Wsparcie 

będzie polegać na udostępnianiu wszystkim firmom 

uczestniczącym w projekcie potrzebnego im miejsca do pracy 

i spotkań łącznie z dostawą mediów, adresem poczty i 

wymaganym zapleczem socjalnym przez okres nie dłuższy niż 18 

miesięcy. Ponadto IOB zapewni podmiotom uczestniczącym w 

projekcie bezpłatny dostęp do infrastruktury serwerowej oraz 

specjalistycznych laboratoriów pozwalających na prototypowanie 

i testowanie rozwiązań.   

6. Pomoc dla firm w początkowej fazie działalności, które staną 

przed problemem rozwijania produkcji i sprzedaży. Firmy będą 

mogły otrzymać pomoc na pokrycie części kosztów wynajmu 

powierzchni przez okres do 18 miesięcy. Pomoc będzie w 

szczególności udzielana wysoce innowacyjnym 

przedsiębiorstwom oraz firmom spoza województwa 

wielkopolskiego w przypadku przeniesienia ich siedziby na teren 

Metropolii Poznań. 

7. Usługi marketingowe, prawne i księgowe dla nowopowstałych 

firm. W ramach przyznanego limitu firmy będą mogły kupować 

potrzebne usługi prawne (np. analizy prawne, przygotowanie 

umów, działania związane z reprezentacją procesową), usługi 

księgowe (np. prowadzenie księgowości, sporządzenie analiz 

będących częścią aplikacji pod wsparcie z pozostałych programów 

unijnych w tym międzynarodowych) i usługi marketingowe (np. 

przygotowanie folderów, logotypów, przeprowadzenie spotkań 

sprzedażowych, opracowanie strategii sprzedaży, zakup 
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materiałów promocyjnych, zakup powierzchni reklamowych). 

 

IOB zapewni, że minimum 30% firm otrzymujących wsparcie utrzyma 

czynną i nieprzerwaną działalność gospodarczą w okresie 36 miesięcy 

od zakończenia udziału w projekcie. 

 

3 Tab. 22 
wiersz 7 
Str. 152 

Tytuł: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w 

miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 

Beneficjent: Miasto Poznań 

Szacunkowy koszt całkowity (mln EUR): 28,97 (118,78 mln zł) 

Szacunkowa kwota dofinansowania (mln EUR): 20,02 (82,08 mln zł) 

Deklarowany termin złożenia wniosku: IV kw 2018 

Tytuł: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w 

miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 

Beneficjent: Miasto Poznań 

Szacunkowy koszt całkowity (mln EUR): 19,02 (78,0 mln zł) 

Szacunkowa kwota dofinansowania (mln EUR): 13,15 (53,9 mln zł) 

Deklarowany termin złożenia wniosku: III kw 2018 

Zmiana ma na celu dostosowanie 

zapisów Strategii do realnych 

kosztów realizacji projektu 

4  Tab. 24 
kolumna 2 
Wartość 
pośrednia 
2018 (EUR) 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 1    520 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 3   18 000 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 4   1 344 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 5   1 690 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 6   1 396 440 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 7   966 420 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 8   1 633 140 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 9   2 550 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 1    600 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 3   40 800 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 4   2 520 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 5   3 900 000 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 6   2 327 400 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 7   1 610 700 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 8   2 721 900 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 9   4 500 000 

Zmiany wynikają z Planu na rzecz 

przyśpieszenia realizacji 

programów w ramach Umowy 

Partnerstwa 2014-2020 

przygotowanego przez 

Ministerstwo Rozwoju 

5 Tab. 24 
kolumna 3 
Wartość 
docelowa 
2023 (EUR) 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 3   120 000 000 Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 3   136 000 000 Zmiana wynika z Planu na rzecz 

przyśpieszenia realizacji 

programów w ramach Umowy 

Partnerstwa 2014-2020 

przygotowanego przez 

Ministerstwo Rozwoju 

 

Tabela zmian w Załączniku 1 do Strategii ZIT w MOF Poznania „Fiszki projektów pozakonkursowych” (grudzień 2017) 

L.p. Miejsce dokonanej zmiany Aktualny zapis (Strategia wersja 1.3.) Uzasadnienie zmiany 

1 Załącznik 1 do Strategii ZIT w MOF Poznania – Fiszka 
zgłoszeniowa projektu pozakonkursowego „Wspieranie 
przedsiębiorczości w branży IT poprzez świadczenie 
usług przez inkubatory przedsiębiorczości” 

Przewidywany okres realizacji projektu:   data rozpoczęcia kwartał/rok   I kw. 2018, data 
zakończenia kwartał/rok  IV kw. 2022 

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok): IV kw. 2017 

Wnioskodawca/podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków: Poznańskie Innowacje sp. z 
o.o. - Instytucja Otoczenia Biznesu powołana przez Politechnikę Poznańską, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

Zmiany mają na celu dostosowanie 
projektu do znowelizowanych zasad 
wspierania instytucji otoczenia biznesu 
wydanych przez Ministerstwo Rozwoju 
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Forma prawna wnioskodawcy/struktura instytucjonalna: spółka prawa handlowego nie 
działająca dla zysku (IOB) 

Koordynator projektu – dane kontaktowe: Dariusz Przybył, Prezes Zarządu, Tel. 668 681 576, e-
mail: d.przybyl@poznanskieinnowacje.com.pl 

Opis projektu 

 

Projekt będzie realizowany przez spółkę Poznańskie Innowacje, mającą charakter IOB, której 
wspólnikami są (w równych udziałach) Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  
Dla celów realizacji projektu Rada Nadzorcza Instytucji Otoczenia Biznesu powoła Komitet 
Sterujący, będący jej ciałem doradczym i opiniodawczym. Działalność Komitetu sterującego nie 
będzie kosztem kwalifikowanym w ramach projektu. 
Cały projekt będzie zarządzany zgodnie z zasadami zarządzania ISO (zakresy obowiązków, 
procedury, nadzór nad dokumentacją) i najlepszymi praktykami z metodyk Prince 2, PMI  
(zarządzanie projektami, budżetem). 

Projekt zakłada profesjonalizację IOB oraz wsparcie – poprzez dostarczenie usług inkubacyjnych 
– początkujących firm działających w branży IT (w tym informatyka, automatyka i robotyka) w 
Aglomeracji Poznańskiej, we współpracy ze środowiskiem akademickim. Projekt zakłada 
dostarczenie przedsiębiorstwom w początkowej fazie ich działalności usług, które potrzebują do 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozwoju produktu/usługi oraz umocnienia pozycji rynkowej. 
Usługi inkubacyjne będą świadczone zgodnie z zasadami modelu popytowego. 
Działania w projekcie spełnią wymogi stawiane w punkcie 2.A.6.2. Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dotyczące kierunkowych zasad 
wyboru projektów. 

Projekt obejmuje dwa główne zadania: 
1. Rozwój potencjału/profesjonalizacja IOB celem zwiększenia jakości oferowanych 

usług. 
2. Wsparcie rozwoju start-upów z branży IT (w tym automatyka i robotyka). 

Zadanie 1. Rozwój potencjału/profesjonalizacja IOB celem zwiększenia jakości oferowanych 
usług. 
Zadanie będzie realizowane poprzez zwiększenie uczestnictwa IOB w światowych inicjatywach 
pro przedsiębiorczych, zwiększeniu rozpoznawalności IOB na forum narodowym 
i międzynarodowym oraz na zwiększeniu kompetencji kadry IOB. Planowane jest także 
podniesienie jakości wyposażenia multimedialnego IOB oraz przygotowanie miejsca do 
wspólnej pracy przedsiębiorców (fablab) oraz doposażenie biura IOB. W ramach 
profesjonalizacji IOB wdroży i certyfikuje swój system zarzadzania na zgodność z normą PN-EN 
ISO 9001. 
 

Zadanie 2. Wsparcie rozwoju start-upów z branży IT (w tym automatyka i robotyka). 
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W ramach zadania przewiduje się inkubację 60 start-upów z branży IT (w tym automatyka 
i robotyka), nie starszych niż 2 lata, zarejestrowanych na obszarze Metropoli Poznań.  
Planuje się, iż wsparcie udzielone przedsiębiorstwom będzie zróżnicowane wg. stopnia 
zaawansowania produktu, jakim dysponują. W tym względzie podzielono firmy uczestniczące 
w projekcie na 3 grupy:  

 grupa I: firmy w początkowej fazie działalności, na wczesnym etapie gotowości produktu – 
zakłada się, że w projekcie będzie uczestniczyć co najmniej 60 takich firm, które otrzymają 
wsparcie podstawowe, w tym na opracowanie produktu; 

 grupa II: firmy w początkowej fazie działalności, na zaawansowanym etapie gotowości 
produktu – zakłada się, że będzie to co najmniej 30 firm spośród wszystkich firm 
uczestniczących w projekcie. Otrzymają one wsparcie specjalistyczne na uzyskanie 
wysokiej gotowości do sprzedaży; 

 grupa III: firmy w początkowej fazie działalności, posiadające produkt gotowy do sprzedaży – 
zakłada się, że będzie to co najmniej 15 firm spośród wszystkich firm z grupy II. Otrzymają 
one wsparcie na rozwój produkcji i sprzedaży. 

Wsparcie start-upów branży IT poprzez inkubacje będzie realizowane zgodnie z zasadami 
pomocy de minimis. IOB będzie pośrednikiem pomocy de minimis i na bazie odpowiednich 
umów z przedsiębiorcą będzie przekazywał pomoc w formach opisanych poniżej. W ramach 
projektu nastąpi więc przekazanie pomocy z IOB (poziom I) do inkubowanego (poziom II). 
Umowa z przedsiębiorcą zagwarantuje zachowanie wszystkich wymagań dotyczących udzielania 
pomocy de minimis. 
 
IOB zapewni, że minimum 20 firm otrzymujących wsparcie w ramach projektu utrzyma czynną 
i nieprzerwaną działalność gospodarczą w okresie 36 miesięcy od zakończenia udziału w 
projekcie. 

 
 
Wartość docelowa wskaźnika „Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) 

świadczonych przez IOB”:   0 (2018)    1 (2023) 

Harmonogram realizacji projektu:  2017 - 2022 

2 Załącznik 1 do Strategii ZIT w MOF Poznania - Fiszka 
zgłoszeniowa projektu pozakonkursowego „Budowa 
zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w 
miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” 

Przewidywany okres realizacji projektu: data zakończenia kwartał/rok  IV kw. 2021 

Szacunkowy koszt całkowity w mln €:   19,02 mln EUR ( 78,0 mln zł) 

Szacunkowy koszt kwalifikowany w mln €:   15,47 mln EUR (100% wartości netto) ( 63,4 mln zł) 

Szacunkowa kwota dofinansowania w mln €:   13,15 mln EUR (85% kosztów kwalifikowanych) ( 
53,9 mln zł) 

Opis projektu: Projekt „Budowa zintegrowanego węzła Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez 
linię kolejową E-20” obejmuje swoim zakresem rzeczowym przebudowę istniejącego 
jednopoziomowego przejazdu kolejowego, usytuowanego w ciągu ul. Grunwaldzkiej do układu 

Zmiana ma na celu dostosowanie zapisów 
Strategii do aktualnych, urealnionych 
planów realizacji projektu 
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dwupoziomowego (wiadukt lub tunel) węzła komunikacyjnego, integrującego transport 
kolejowy (PKP Junikowo) z transportem autobusowym (przede wszystkim linie autobusowe 
podmiejskie) oraz z indywidualnym transportem samochodowym (parking typu P&R). Projekt 
przewiduje budowę pętli autobusowej w rejonie parkingu i peronu PKP oraz integrację 
infrastruktury pieszo-rowerowej. 

Stan przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja, pozwolenia, audyty): Opracowano 
wstępnie uzgodniony z zainteresowanymi samorządami opis przedmiotu zamówienia na 
wykonanie dokumentacji przedprojektowej z elementami projektu budowlanego, obejmującej 
dokumentację środowiskową, studium wykonalności projektu oraz PFU. Ponadto opracowana 
została  koncepcja rozwiązań funkcjonalno-użytkowych węzła komunikacyjnego.  

 


