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Tabela zmian Strategii ZIT w MOF Poznania – wersja 1.4. (luty 2019) 

 

L.p. 
Nr projektu 

nr strony 
Poprzedni zapis (Strategia wersja 1.3.) Aktualny zapis (Strategia wersja 1.4.) Uzasadnienie zmiany 

1.  Rozdział 4.3 Wizja rozwoju 
MOF Poznani do 2020 roku, 
str. 103 

Realizacji wizji dla MOF Poznania będzie 

możliwa m.in. dzięki podjęciu następujących 

działań: 

- wsparciu przedsiębiorczości w branży IT 

poprzez świadczenie usług przez 

inkubatory przedsiębiorczości, 

 

Usunięto zapis odnoszący się do branży IT. Rezygnacja Stowarzyszenia z realizacji 

Projektu P5 Wsparcie przedsiębiorczości w 

branży IT poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości, z powodu wycofania się 

Beneficjenta tj. konsorcjum publicznych 

uczelni poznańskich z realizacji projektu 

pozakonkursowego pt. Wsparcie 

przedsiębiorczości z branży IT poprzez 

świadczenie usług przez inkubatory 

przedsiębiorczości. 

2.  Tab. 20 Matryca logiczna 
celów Strategii ZIT oraz 
korespondujących osi 
strategicznych Strategii 
Rozwoju Aglomeracji 
Poznańskiej Metropolia 
Poznań 2020 oraz celów 
tematycznych UE, 
priorytetów inwestycyjnych i 
osi priorytetowych WRPO 
2014+ - str. 105 
 

- Zmieniono wartości wsparcia w związku 

z przesunięciami pomiędzy poddziałaniami. 

Zmieniono również wartości odpowiednich 

wskaźników rzeczowych i finansowych 

proporcjonalnie do dokonanych realokacji 

środków. Szczegółowe informacje 

przedstawiono w kolejnych punktach. 

Przesunięcie środków finansowych 

pomiędzy projektami strategicznymi ZIT. 

Szczegółowe uzasadnienia poniżej. 

3.  Tab. 21 Podsumowanie 
logiki działań dla 
projektów/podprojektów 
ujętych w Strategii ZIT – str. 
108 

- 

 

 

 

 

 

Usunięto Projekt P5. Wsparcie przedsiębiorczości 
w branży IT poprzez inkubatory przedsiębiorczości 
 
 
 
 
 

Rezygnacja Stowarzyszenia z realizacji 

Projektu P5 Wsparcie przedsiębiorczości w 

branży IT poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości, z powodu wycofania się 

Beneficjenta tj. konsorcjum publicznych 

uczelni poznańskich z realizacji projektu 
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4.2. Wsparcie nauczania matematyki i 

informatyki w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych 

 
 
 
 
 
 
4.2. Wsparcie nauczania matematyki i 
informatyki w  szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych 

pozakonkursowego pt. Wsparcie 

przedsiębiorczości z branży IT poprzez 

świadczenie usług przez inkubatory 

przedsiębiorczości. 

 

Reforma szkolnictwa zlikwidowała szkoły 

gimnazjalne. Do Strategii wprowadzono 

odpowiednie poprawki. 

 

4. 1
0 

P1 Poznańska Kolej 
Metropolitalna (PKM). 
Integracja systemu 
transportu publicznego 
wokół transportu 
szynowego w MOF Poznania 
– str. 118 
 

Całość projektu: 127,059 mln EUR, w tym: 

 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. 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 19,059 mln EUR.  

 

Całość projektu: 125,153 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 106,380 

mln EUR, w tym 89,88 mln EUR w trybie 

konkursowym, 16,50 mln EUR w trybie 

pozakonkursowym. 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 18,772 mln EUR.  

 

Zmniejszono  kwotę alokacji o:  

 oszczędności, które zostały przeniesione 

na projekty rowerowe (P7) w wysokości 

4 717 806,61 zł, 

 środki w kwocie 1 923 833,02 zł 

powstałe po rezygnacji Miasta Poznania 

z realizacji jednego z projektów 

węzłowych zostały przesunięte na 

projekty rowerowe (P7).  

5.  P3 Wzmacnianie systemu 
kształcenia zawodowego 
oraz jego dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy – str. 
124 

3.1. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i 

placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych 

W ramach podprojektu będą realizowane 

następujące działania: 

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez realizację projektów z 

zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki 

zawodowe oraz inne formy kształcenia. 

2. Wyposażenie/doposażenie szkół i 

placówek systemu oświaty prowadzących 

3.1. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i 

placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych 

W ramach podprojektu będą realizowane 

następujące działania: 

1. Podnoszenie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez realizację projektów z 

zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki 

zawodowe oraz inne formy kształcenia. 

2. Wyposażenie/doposażenie szkół i 

Dostosowano zapisy do „Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  
środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020”. 
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kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i 

materiały, umożliwiające realizację podstawy 

programowej kształcenia w zawodach w 

warunkach zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako 

element projektu wskazanego w pkt. 1). 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli 

kształcenia zawodowego, instruktorów 

praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako 

element projektu wskazanego w pkt. 1-2). 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 

młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający 

prowadzenie doradztwa, podnoszenie 

kompetencji osób prowadzących doradztwo w 

przedmiotowym zakresie. 

placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i 

materiały, umożliwiające realizację podstawy 

programowej kształcenia w zawodach w 

warunkach zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako 

element projektu wskazanego w pkt. 1). 

3. Doskonalenie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

kształcenia zawodowego, instruktorów 

praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako 

element projektu wskazanego w pkt. 1-2). 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 

młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający 

prowadzenie doradztwa, podnoszenie 

kompetencji osób prowadzących doradztwo w 

przedmiotowym zakresie. 

6.  P4 Wzmacnianie systemu 
kształcenia ogólnego oraz 
jego dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy – str. 
126 
 

P4. Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego 
oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

4.1. "Uczeń z pasją” - Kompleksowe wsparcie 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 
wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i 
zawodowych 

4.2. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki 

w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

P4. Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego 
oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

4.1. "Uczeń z pasją” - Kompleksowe wsparcie 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 
wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i 
zawodowych 

4.2. Wsparcie nauczania matematyki i 

informatyki w  szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

Reforma szkolnictwa zlikwidowała szkoły 
gimnazjalne. Do Strategii wprowadzono 
odpowiednie poprawki. 

7.  P4 Wzmacnianie systemu 
kształcenia ogólnego oraz 
jego dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy – str. 
128 

Preferowane będą projekty realizowane z 

udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych 

uczelni wyższych prowadzących studia w 

zakresie matematyki lub informatyki. 

Preferowane będą projekty realizowane z 

udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych 

uczelni wyższych z dorobkiem naukowym 

adekwatnym do powierzonych im zadań w 

ramach projektu oraz gwarantującym wysoką 

Dostosowano zapisy Strategii ZIT do 
aktualnego brzmienia kryteriów oceny 
strategicznej ZIT. 
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jakość realizacji tych zadań. 

8.  P4. Wzmacnianie systemu 
kształcenia ogólnego oraz 
jego dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy – str. 
128 
 

Podprojekt 4.1. "Uczeń z pasją” - Kompleksowe 

wsparcie uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych. 

Całość projektu: 3,529 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 3,00 mln 

EUR, 

 Budżet Państwa (do 10%): 0,353 mln EUR 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

5%):  0,177 mln EUR. 

Podprojekt 4.2. Wsparcie nauczania 

matematyki i informatyki w gimnazjach i 

szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

Całość projektu: 1,589 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 1,351 mln 

EUR,  

 Budżet Państwa (do 10%): 0,159 mln EUR 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

5%):  0,079 mln EUR.   

 

Podprojekt 4.1. "Uczeń z pasją” - Kompleksowe 

wsparcie uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych. 

Całość projektu: 3,245 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 2,758 mln 

EUR, 

 Budżet Państwa (do 10%): 0,325 mln EUR 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

5%):  0,162 mln EUR. 

Podprojekt 4.2. Wsparcie nauczania 

matematyki i informatyki w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

Całość projektu: 1,874 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 1,593 mln 

EUR,  

 Budżet Państwa (do 10%): 0,187 mln EUR 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

5%):  0,094 mln EUR.   

 

Przesunięto środki w kwocie 990 614 zł,  
z Podprojektu 4.1. "Uczeń z pasją” na 
Podprojekt 4.2. Wsparcie nauczania 
matematyki i informatyki w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych. 
 

9.  P5. Wsparcie 
przedsiębiorczości w branży 
IT poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości 
Cała treść Strategii, 
począwszy od str. 103,  
  

P5. Wsparcie przedsiębiorczości w branży IT 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

Wykreślono wszystkie zapisy w Strategii 

dotyczące przedmiotowego projektu 

strategicznego. Środki w ramach priorytetu 

zostały rozdysponowane. 

Rezygnacja Stowarzyszenia z realizacji 
Projektu P5 Wsparcie przedsiębiorczości w 
branży IT poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości, z powodu wycofania się 
Beneficjenta tj. konsorcjum publicznych 
uczelni poznańskich z realizacji projektu 
pozakonkursowego pt. Wsparcie 
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przedsiębiorczości z branży IT poprzez 
świadczenie usług przez inkubatory 
przedsiębiorczości. 

10. 1
2 

P7. Metropolitalny system 
tras rowerowych – str. 139 
 

Podprojekt 7.2. Ścieżki rowerowe na obszarze 

funkcjonalnym Poznania: 

Całość projektu: 9,412 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 8,00 mln 

EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 1,412 mln EUR. 

 

Podprojekt 7.2. Ścieżki rowerowe na obszarze 

funkcjonalnym Poznania: 

Całość projektu: 12,119 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 10,301 

mln EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 1,817 mln EUR. 

 

Zwiększono alokacje o następujące 
wartości: 

 oszczędności z projektów 
termomodernizacyjnych (P8) w kwocie  
2 795 167,60 zł, 

 oszczędności z projektów węzłowych 
(P1) w kwocie  4 717 806,61 zł,  

 środki w kwocie 1 923 833,02 zł 
przeniesione z projektów węzłowych 
(P1) po rezygnacji Miasta Poznania z 
realizacji jednego z projektów 
węzłowych. 

11. 1
3 

P8. Termomodernizacja  
i ograniczenie niskiej emisji 
w MOF Poznania – str. 141 
 

Całość projektu: 18,824 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 16,00 mln 

EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 2,824 mln EUR. 

 

Całość projektu: 18,021 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 15,318 

mln EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 2,703 mln EUR. 

 

Zmniejszono kwotę alokacji o 2 795 167,60 
zł (niewykorzystane środki), które zostały 
przeniesione na projekty rowerowe (P7). 
 

12. 1
4 

P9. Ochrona i modernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej stanowiących 
dziedzictwo kulturowe – str. 
143 
 

Całość projektu: 9,883 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 8,4  mln 

EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 1,483 mln EUR. 

 

Całość projektu: 12,235 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 10,400 

mln EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 1,835 mln EUR. 

 

Zwiększono alokacje o 8 200 000 zł ze 
środków P5. Wsparcie przedsiębiorczości w 
branży IT poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości, z którego zrezygnowano 
(szczegóły w pkt. 3) 
 
 

13. 1
5 

P11. Poprawa dostępu do 
usług opieki nad dziećmi do 
lat 3 

Całość projektu: 4,706 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 4,00 mln 

EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 0,706 mln EUR. 

Całość projektu: 4,706 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 4,00 mln 

EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 0,706 mln EUR.* 

Dodano przypis informujący, że w ostatnim 
konkursie decyzją Marszałka dodano środki z 
Budżetu Państwa. 
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*  W ramach naboru nr RPWP.06.04.02-IZ.00-

30-001/18 wprowadzono dofinansowanie 

z Budżetu Państwa w kwocie 0,169 mln EUR 

14. 1
6 

P12. Poprawa dostępu do 
usług asystenta rodziny oraz 
koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej w MOF 
Poznania 
- str. 148-150 

Działania w ramach projektu: 

1. Zatrudnienie asystentów rodziny, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich 
w zawodowych rodzinach    zastępczych. 

2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy 
wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących 
rodzinne domy dziecka. 
3. Usługi specjalistyczne dla rodzin 

w kryzysie i dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej. 

Działania w ramach projektu: 

Projekty poprawiające dostęp do usług 
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób 
opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy 
zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej* : 

1. Zatrudnienie asystentów rodziny, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich w 
zawodowych i niezawodowych rodzinach    
zastępczych. 

2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy 
wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących 
rodzinne domy dziecka. 

3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w 
kryzysie i dla usamodzielniających się 
wychowanków pieczy zastępczej. 

4. Placówki wsparcia dziennego 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego 
w punkcie 1). 

         5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami (rehabilitacja, logopedia, 
psychologia, diagnoza FAS) (wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w punkcie 1). 
  
*Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się 
zgodnie z ww. ustawą. Z EFS nie są finansowane 
świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy. 

Zmiana wynika ze zdiagnozowanych potrzeb 

potencjalnych beneficjentów w zakresie 

wsparcia rodziny i włączenia społecznego oraz 

z uwag Członka Komitetu Monitorującego z 

ramienia organizacji pozarządowych. 
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Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do 
projektu.   

 

15. 1
7 

Tab. 22 Wstępna lista 
projektów 
pozakonkursowych  - str. 
153 

- 

 

 

 

Tytuł: Budowa zintegrowanego węzła 

transportowego Grunwaldzka w miejscu 

przejazdu przez linię kolejową E20 

Beneficjent: Miasto Poznań 

Szacunkowa koszt całkowity (mln EUR):  

19,02 (78 mln zł) 

Szacunkowa kwota dofinansowania (mln EUR): 

13,15 (53,9 mln zł)  

Deklarowany termin złożenia wniosku:  
III kw. 2018 

Usunięto Projekt P5. Wsparcie 

przedsiębiorczości w branży IT poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości 

 

Tytuł: Budowa zintegrowanego węzła 

transportowego Grunwaldzka w miejscu 

przejazdu przez linię kolejową E20 

Beneficjent: Miasto Poznań 

Szacunkowa koszt całkowity (mln EUR):  

24,3 (99,62 mln zł) 

Szacunkowa kwota dofinansowania (mln EUR): 

16,5 (67,65 mln zł)  

Deklarowany termin złożenia wniosku:  
I/II kw. 2019 

Wg wyjaśnień zawartych w pkt. 2 

 

 

Zwiększono kwotę dofinansowania 
o 13 752 465,04 zł. Dostępność powyższych 
środków wynika z rezygnacji Miasta Poznania 
z realizacji jednego z projektów węzłowych. 
Przesunięcie terminu złożenia wniosku wynika 
z wydłużającej się procedury uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

16. 4 Tab. 23 Wskaźniki realizacji 
projektów ZIT dla MOF 
Poznania.  
 
P8 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej oraz ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze 
funkcjonalnym Poznania – 
str. 155 

 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków publicznych  

Wartość pośrednia – 6  

Wartość docelowa – 46 

 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 41 550 

 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych  

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 10 750 

 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków publicznych 

Wartość pośrednia – 6  

Wartość docelowa – 44 

 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 39 779 

 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych  

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 10 291 

Dokonano modyfikacji wskaźników 

rzeczowych proporcjonalnie do przesunięć 

finansowych pomiędzy projektami 

strategicznymi. 
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17. 5 Jw. 
 
P9 Ochrona i modernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej stanowiących 
dziedzictwo kulturowe – str. 
155 

Liczba instytucji kultury i zabytków 

objętych wsparciem 

Wartość pośrednia – 2 

Wartość docelowa – 9 

 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 

w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 22 303 

 

 

Liczba instytucji kultury i zabytków 

objętych wsparciem 

Wartość pośrednia – 2 

Wartość docelowa – 11 

 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 

w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 27 613 

 

Jw. 

18. 6 Jw. 
 
P1 Poznańska Kolej 
Metropolitalna (PKM). 
Integracja systemu 
transportu publicznego 
wokół transportu 
szynowego w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym 
Poznania –  
str. 156 

Liczba wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

Wartość pośrednia – 6 

Wartość docelowa – 40 

 

Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach "park&ride"  

Wartość pośrednia – 60 

Wartość docelowa – 400 

 

Liczba osób korzystających z 

wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 360 000 

 

Liczba wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

Wartość pośrednia – 6 

Wartość docelowa – 39 

 

Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach "park&ride"  

Wartość pośrednia – 59 

Wartość docelowa – 394 

 

Liczba osób korzystających z 

wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 354 518 

 

Jw. 



 

9 

Liczba samochodów korzystających z 

miejsc postojowych w wybudowanych 

obiektach "park&ride" 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 72 000 

 

 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 6 349,80 

 

Liczba samochodów korzystających z 

miejsc postojowych w wybudowanych 

obiektach "park&ride" 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 70 904 

 

 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 6 253 

 

19. 7 Jw. 
 
P7 Metropolitalny system 
tras rowerowych–  
str. 157 

Długość dróg dla rowerów 

Wartość pośrednia – 8 

Wartość docelowa – 53 

 

Liczba gmin na terenie, których 

zostaną wybudowane drogi dla 

rowerów 

Wartość pośrednia – 2 

Wartość docelowa – 15 

 

 

Liczba osób korzystających z 

wybudowanych dróg rowerowych 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 180 000 

 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

Wartość pośrednia – nd 

Długość dróg dla rowerów 

Wartość pośrednia – 9 

Wartość docelowa – 62 

 

Liczba gmin na terenie, których 

zostaną wybudowane drogi dla 

rowerów 

Wartość pośrednia – 2 

Wartość docelowa – 17 

 

 

Liczba osób korzystających z 

wybudowanych dróg rowerowych 

Wartość pośrednia – nd 

Wartość docelowa – 208 969 

 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

Wartość pośrednia – nd 

Jw. 
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Wartość docelowa – 334,2 Wartość docelowa – 388 

 

 

20. 8 Jw. 
 
P5. Wsparcie 
przedsiębiorczości w branży 
IT poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości 
–  str. 157,158 
 

-  Usunięto zapis dotyczący Projektu P5. Wsparcie 

przedsiębiorczości w branży IT poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości 

Uzasadnienie rezygnacji z P5 zawarto  

w pkt. 3. 

 

21.  Jw. 
 
P2 Rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia 
zawodowego na obszarze 
Metropolii Poznań – str. 
157 
 

Nazwa wskaźnika: Liczba osób korzystających 

ze wspartych obiektów infrastruktury 

kształcenia zawodowego 

 

Jednostka miary: osoby 

Nazwa wskaźnika: Liczba użytkowników 

wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 

zawodowego 

 

 

Jednostka miary: osoby/rok 

Dostosowanie nazwy wskaźnika do aktualnych 

wytycznych MIiR w zakresie postępu 

rzeczowego. 

22.  Jw. 
 
P3 Wzmacnianie systemu 
kształcenia zawodowego 
oraz jego dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy – str. 
158 
 

Nazwa wskaźnika: Liczba osób uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia w 

programie  

 

Jednostka miary: szt. 

Nazwa wskaźnika: Liczba osób uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia w 

programie  

 

Jednostka miary: osoby 

Dostosowanie jednostki do charakteru 

wskaźnika. 

23.  Jw. 
 
P4 Wzmacnianie systemu 
kształcenia ogólnego oraz 
jego dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy 

Nazwa wskaźnika: 

 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych w 

programie 

 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

Nazwa wskaźnika: 

 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych lub 

umiejętności uniwersalnych w programie 

 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

Dostosowanie nazwy wskaźników do 

aktualnych wytycznych MIiR w zakresie 

postępu rzeczowego. 
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kluczowe po opuszczeniu programu 

 

 
 

kluczowe lub umiejętności uniwersalne 

po opuszczeniu programu 

 

24.  Jw. 
 
P11 Poprawa dostępu do 
usług opieki nad dziećmi 
do lat 3 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu  
 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka lub  
utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 
programu  
 

Dostosowanie nazwy wskaźników do 

aktualnych wytycznych MIiR w zakresie 

postępu rzeczowego. 

25. 9 Tab. 24 Wskaźniki finansowe 
projektów ZIT dla MOF 
Poznania (EUR), s. 165 
 
 

- 

 

 

 

P9 Ochrona i modernizacja obiektów 

użyteczności publicznej stanowiących 

dziedzictwo kulturowe 

Wartość pośrednia 2018 (EUR) 2 520 000 

Wartość docelowa 2023 (EUR) 8 400 000 

Usunięto zapis dotyczący Projektu P5. Wsparcie 

przedsiębiorczości w branży IT poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości 

 

P9 Ochrona i modernizacja obiektów 

użyteczności publicznej stanowiących 

dziedzictwo kulturowe 

Wartość pośrednia 2018 (EUR) 3 120 000 

Wartość docelowa 2023 (EUR) 10 400 000 

 

Uzasadnienie rezygnacji z P5 zawarto  

w pkt. 3. 

 

 

 

Zwiększono alokacje o 8 200 000 zł ze 

środków  priorytetu P5. Wsparcie 

przedsiębiorczości w branży IT poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości. Powyższy 

priorytet nie będzie realizowany – szczegóły w 

pkt. 3. 

26.  Ryc. 20 Schemat 
organizacyjny SMP z 
wyszczególnieniem komórek 
zaangażowanych w 
realizację Strategii ZIT – str. 
168 
 

wg schematu zamieszczonego na stronie 168 wg schematu zamieszczonego na stronie 168 Nastąpiły zmiany organizacyjne w Biurze 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań.  

Zostały one przyjęte Uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań 

nr 26/2017 z  dnia 10 lipca 2017 r. 
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Tabela zmian w Załączniku 1 do Strategii ZIT w MOF Poznania „Fiszki projektów pozakonkursowych” (luty 2019) 

1 Fiszka projektu pozakonkursowego 
„Budowa zintegrowanego węzła 
transportowego Grunwaldzka w 
miejscu przejazdu przez linię 
kolejową E20” 
w ramach projektu P1 Poznańska 
Kolej Metropolitalna (PKM). 
Integracja systemu transportu 
publicznego wokół transportu 
szynowego w MOF Poznania” –  
str. 23 

5.Przewidywany termin złożenia wniosku 
o dofinansowanie (kwartał/rok)  
III/IV kw. 2018 

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

7.Szacunkowy koszt kwalifikowany w mln € 
15,47 mln EUR (100% wartości netto) 

(63,4 mln zł) 
8.Szacunkowy kwota dofinansowania w mln € 

13,15 mln EUR (85% kosztów kwalifikowanych) 

(53,9 mln zł) 

5.Przewidywany termin złożenia wniosku 
o dofinansowanie (kwartał/rok)  
I/II kw. 2019 

6.Szacunkowy koszt całkowity w mln €  
24,30 mln EUR (99,62 mln zł) 

7.Szacunkowy koszt kwalifikowany w mln € 
19,41 mln EUR (100% wartości netto) 

(79,58 mln zł) 
8.Szacunkowy kwota dofinansowania w mln € 
16,5 mln EUR (85% kosztów kwalifikowanych) 
(67,65 mln zł) 

Zwiększono kwotę dofinansowania 

o 13 752 465,04 zł. Dostępność powyższych 

środków wynika z rezygnacji Miasta 

Poznania z realizacji jednego z projektów 

węzłowych. Przesunięcie terminu złożenia 

wniosku wynika z wydłużającej się 

procedury uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. Fiszka projektu pozakonkursowego 
pt. „Wspieranie przedsiębiorczości 
w branży IT poprzez świadczenie 
usług przez inkubatory 
przedsiębiorczości”  
w ramach projektu  P5 ZIT 
Wspieranie przedsiębiorczości w 
branży IT poprzez świadczenie 
usług przez inkubatory 
przedsiębiorczości 

 Usunięto Projekt P5. Wsparcie przedsiębiorczości 
w branży IT poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

 

Rezygnacja Stowarzyszenia z realizacji 

Projektu P5 Wsparcie przedsiębiorczości 

w branży IT poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości, z powodu wycofania 

się Beneficjenta tj. konsorcjum 

publicznych uczelni poznańskich z 

realizacji projektu pozakonkursowego pt. 

Wsparcie przedsiębiorczości z branży IT 

poprzez świadczenie usług przez 

inkubatory przedsiębiorczości. 

 


