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Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji
niezbędnej do złożenia aplikacji w programie POIiŚ., w ramach Priorytetu Rozwój
niskoemisyjnego transportu.
Od 24 marca rusza nabór wniosków na dofinansowanie w ramach działania
6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
dla jednostek samorządu terytorialnego.
1. Przedmiot konkursu
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące opracowania dokumentacji planistycznej
w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP).
2. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 mln zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków
kwalifikowanych.
3. Beneficjenci:
O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia), tj. miasta średnie i ich obszary funkcjonalne.
Szczegóły dostępne pod linkiem: https://bit.ly/3pwkl2C
4. Termin naboru:
Wnioski o dofinansowanie należy składać od 24 marca 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.
5. Proponowane warianty oferty:
WARIANT I

WARIANT II

Dla Beneficjentów posiadających
Raport dotyczący prac nad SUMP
(Scoping Report) - załącznik nr 17
do wniosku o dofinansowanie.

Dla Beneficjentów nie posiadających
Raportu dotyczącego prac nad SUMP
(Scoping Report) - załącznik nr 17
do wniosku o dofinansowanie.

Zakres wsparcia:

Zakres wsparcia:

1. Przygotowanie wniosku
o dofinansowanie (Wod)
2. Przygotowanie załączników do WoD

1. Przygotowanie wniosku
o dofinansowanie (Wod)
2. Przygotowanie załączników do WoD

Cena: 7500,00 zł netto

Cena: 32 500,00 zł netto

(za wyjątkiem Załącznika nr 17)
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O NAS
LPW Sp. z o.o. to grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w usługach doradczoinżynierskich. Nasze główne zalety to kreatywność i elastyczność, dzięki którym z sukcesem
realizujemy innowacyjne projekty dla naszych klientów.
Jedną z naszych specjalizacji jest pozyskiwanie funduszy unijnych. Nasi doradcy mają bogate
doświadczenie w tym zakresie, które potwierdza kilkaset zrealizowanych z sukcesem projektów.
Wspieramy instytucje publiczne i prywatne na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy
w kreacji pomysłu na projekt, przygotowujemy wstępne analizy prawno-finansowo-techniczne,
tworzymy montaż finansowy, zarządzamy projektem aż do ostatecznego rozliczenia i odbioru
inwestycji.

NASZE REFERENCJE:
Dokumenty będące aktualnie w opracowaniu:
1. Opracowanie na zlecenie Gminy Wrocław dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW).
2. Opracowanie na zlecenie Miasta Bydgoszcz dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF.
3. Opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dokumentu
pn. Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju
do roku 2030.
4. Opracowanie na zlecenie MZK w Gorzowie Wlkp. kompletu dokumentów obejmujących:
Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści i wnioskiem o dofinansowanie
do projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor
tramwajowy i infrastruktura techniczna – etap II”.
Nasi eksperci brali udział w pracach nad:
1. Opracowaniem na zlecenie Miasta Knurów dokumentu pn. Plan zrównoważonej mobilności
miejskiej dla Miasta Knurów.
2. Opracowaniem na zlecenie Gminy Radzionków dokumentu pn. Plan zrównoważonej
mobilności miejskiej w Gminie Radzionków.
3. Opracowaniem na zlecenie Miasta Świętochłowice dokumentu pn. Studium transportowe –
plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miasta Świętochłowice.
4. Opracowaniem na zlecenie Gminy Bytom dokumentu pn. Plan mobilności miejskiej
dla Gminy Bytom.
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Pozostałe opracowane dokumenty przez naszych ekspertów:
1. Wykonanie na zlecenie Miasta Zabrze dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla Miasta Zabrze na lata 2017-2026.
2. Wykonanie na zlecenie Miasta Gorzów Wlkp. Studium Wykonalności wraz z informacją do
wniosku aplikacyjnego z załącznikami dla projektu „Zakup nowych autobusów elektrycznych
wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla miasta Gorzowa Wlkp.”.
3. Wykonanie na zlecenie Miasta Poznań dokumentu pn. Strategia rozwoju elektromobilności
dla Miasta Poznania do roku 2035;
4. Wykonanie na zlecenie Miasta Kielce dokumentu pn. Strategia rozwoju elektromobilności
oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce;
5. Wykonanie na zlecenie Gminy Bytom dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności
w Bytomiu na lata 2020-2035;
6. Wykonanie na zlecenie Gminy Koluszki dokumentu pn. Opracowanie Strategii Rozwoju
Elektromobilności dla Gminy Koluszki;
7. Wykonanie na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko dokumentu pn. Opracowanie Strategii
Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022;
8. Wykonanie na zlecenie Gminy Aleksandrów Kujawski dokumentu pn. Strategia
Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2040;
9. Wykonanie na zlecenie Gminy Bytom dokumentu pn. Plan budowy ogólnodostępnych stacji
ładowania na terenie Gminy Bytom;
10. Wykonanie na zlecenie Gminy Miasta Toruń dokumentu pn. Polityka parkingowa dla Gminy
Miasta Toruń;
11. Wykonanie na zlecenie Gminy Miasta Gdańska dokumentu pn. Studium Transportowego
dla dzielnicy Orunia, św. Wojciech, Lipce;
12. Wykonanie na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy dokumentu pn. Droga na szóstkę:
Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego wokół wybranych szkół podstawowych;
13. Wykonanie na zlecenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
dokumentu pn. Analiza skutków zmian zakresu rzeczowego dla Projektu pn. Budowa
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej
z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351;
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14. Wykonanie na zlecenie Gminy Olsztyn dokumentu pn. Analiza możliwości lokalizacji
parkingów P+R
w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym (MOF Olsztyn);
15. Wykonanie na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy opracowania pn. Przeprowadzenie
badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji
ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;
16. Wykonanie na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy opracowania pn. Przeprowadzenie
badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji
ruchu, na potrzeby wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”;
17. Wykonanie na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych opracowania pn.
Ocena komplementarności wsparcia infrastruktury kolejowej w ramach III osi priorytetowej
Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
(POPW) z projektami realizowanymi w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), Programu
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), RPO Polski Wschodniej oraz środków krajowych w Polsce
Wschodniej w perspektywach 2007-2013 i 2014-2020;
18. Wykonanie na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych opracowania pn.
Opracowanie Ekspertyzy na potrzeby przygotowania programu rozwoju ruchu rowerowego
w Polsce w związku z trwającymi pracami nad programowaniem perspektywy finansowej
2021-2027;
19. Wykonanie na zlecenie Miasta Gorzów Wlkp. opracowania pn. Analiza kosztów i korzyści
związanych
z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych;
20. Wykonanie na zlecenie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego
„KOMUNIKACJA” opracowania pn. Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażerskotowarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, jako element
studium wykonalności;
21. Wykonanie na zlecenie Gminy Wrocław Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i
otoczeniu - KBR 2018.

Zapraszamy do współpracy na najwyższym poziomie!
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