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AKK Analiza kosztów i korzyści (ang. CBA Costs and Benefits Analysis) 

AP Roczny program prac (ang. Annual Work Programme) dotyczący 
instrumentu „Łącząc Europę” 

CBA Analiza kosztów i korzyści (ang. Costs and Benefits Analysis) 

CEF Connecting Europe Facility – instrument „Łącząc Europę” 

CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

DG Dyrekcja generalna (wchodząca w skład Komisji Europejskiej) 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

ERTMS 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) (ang. 
European Rail Traffic Management System) 

ETCS 
Europejski System Sterowania Pociągiem (ang. European Train 
Control System) 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

INEA 
Agencja Wykonawcza do spraw Innowacyjności i Sieci (ang. Innovation 
and Networks Execitive Agency) 

IP Instytucja pośrednicząca 

ITS 
Inteligentne Systemy Transportowe (ang. Intelligent Transport 
Systems) 

KE Komisja Europejska 

MAP 
Wieloletni program prac (ang. Mulitiannual Work Programme) 
dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” 



   

 

 

NGO Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization) 

PCI 
Project of Common Interest – projekt wspólnego zainteresowania Unii 
Europejskiej 

PK Punkt kontaktowy CEF w Polsce 

PKB Produkt krajowy brutto 

PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

SOR Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju 

SRT Strategia Rozwoju Transportu 

TEN-T 
Transeuropejska sieć transportowa (ang. Trans-European Transport 
Networks) 

UE Unia Europejska 

 



 

 

Przedmiotem badania jest analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów 
środków w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF) 
w zakresie komponentów Transport, Energia oraz Telekomunikacja. Głównym 
celem jest diagnoza przyczyn negatywnych trendów dotyczących udziału polskich 
partnerów we wskazanych programach horyzontalnych oraz sformułowanie 
rekomendacji w zakresie rozwiązań instytucjonalnych i operacyjnych.  

Connecting Europe Facility jest strategicznym mechanizmem unijnym służącym 
do finansowania inwestycji infrastrukturalnych dotyczących transportu, energii 
i sieci cyfrowych. CEF składa się z trzech komponentów: CEF Transport, CEF 
Energia oraz CEF Telekomunikacja, przy czym w ramach tych komponentów 
rozdzielono dotychczas odpowiednio ok. 45 mld €, 1,7 mld € oraz 0,1 mld €, co 
wskazuje na dużą dominację pierwszego z nich. Jednorazowo odbył się także 
niewielki wartościowo nabór do CEF Synergy, komponentu wspierającego synergię 
pomiędzy sektorami transportu i energii. W ramach CEF Transport istnieje 
możliwość uzyskania dofinansowania z tzw. puli ogólnej oraz tzw. kopert 
narodowych, do których zostały przesunięte środki Funduszu Spójności. Pozostałe 
narzędzia zarządzane są wyłącznie w trybie konkursów międzynarodowych. 

Udział polskich beneficjentów w wykorzystaniu środków był szczególnie wysoki w 
zakresie komponentów CEF Transport i CEF Energy, gdzie wyniósł ok. 20%, zaś w 
CEF Synergy i CEF Telecom kształtował się na poziomie ok. 5%. Natomiast udział 
w wykorzystaniu puli ogólnej CEF Transport wyniósł jedynie 0,35%  
- wysoka średnia dla całego komponentu została osiągnięta dzięki puli narodowej. 
W ramach wszystkich czterech instrumentów polskim projektom przyznano 
prawie 5 mld €, czyli ponad 20% całej puli środków. 

Badanie wykazało, że do czynników sukcesu w aplikowaniu o dofinansowanie CEF 
należą: 

• dobre wpisywanie się projektu w priorytety polityk unijnych – zwłaszcza 
transportowej – co oznacza skupienie się nie tylko na budowie 
infrastruktury transportowej (dróg, linii kolejowych), ale również na 
kreowaniu projektów przyczyniających się do dekarbonizacji, 
upowszechnienia kolei oraz upowszechnienia alternatywnych źródeł 
zasilania; 

• ujęcie projektów z zakresu infrastruktury energetycznej na uzupełnianej co 
dwa lata liście projektów PCI (Projects of Common Interest); 



   

 

 

• aktywny udział w kształtowaniu poszczególnych naborów CEF (Transport 
i Telecom) poprzez promowanie wpisujących się w unijne polityki 
pomysłów korzystnych dla Polski i innych krajów będących w podobnej 
sytuacji; 

• dojrzałość projektów – zgłaszane projekty muszą być przygotowane w 
sposób zapewniający ich szybką realizację, co oznacza rozpoczęcie 
przygotowań przed ogłoszeniem naborów; 

• dobre przygotowanie wniosku o dofinansowanie – w przypadku CEF nie 
tylko język opisu różni się od stosowanego przy przygotowaniu wniosków 
o dofinansowanie do innych funduszy (w szczególności konieczna jest 
dobra analiza kosztów i korzyści). 

Rekomendacje oparte są na intensyfikacji trwającej zmiany podejścia państwa 
polskiego: 

• od polityki budowy infrastruktury, do „pomysłów” – polityki kompleksowo 
rozwiązującej istniejące problemy sektorowe przy użyciu działań 
infrastrukturalnych, wspieranych działaniami komplementarnymi, w tym 
innowacyjnymi; 

• od reagowania na nabory CEF, do aktywnego ich współkształtowania oraz 
wyprzedzającego przygotowywania projektów; 

• od sprawdzania wniosków beneficjentów CEF, do ich współtworzenia i 
współaplikowania. 

Rekomendacje badania obejmują szeroko pojętą redefinicję roli aparatu rządowego 
w przygotowaniu projektów CEF: 

• kreowanie pomysłów na projekty – reorientację polskiej polityki 
transportowej z budowy infrastruktury na kompleksowe rozwiązywanie 
problemów (np. małego udziału kolei w przewozach towarowych, który 
pozostaje niewielki nawet na ciągach o dobrym stanie technicznym), co 
zarówno pomoże lepiej wykorzystać potencjał krajowej infrastruktury, jak i 
ściślej wpisać się w logikę naborów CEF; 

• oddziaływanie na kształt konkursów CEF (Transport i Telecom) tak, by 
pomysły i potrzeby polskich beneficjentów znajdowały jak najlepsze 
odzwierciedlenie w zasadach naboru, oraz szersze zgłaszanie projektów 
infrastruktury elektroenergetycznej na listy PCI; 

• aktywną komunikację z potencjalnymi beneficjentami, w tym zachęcanie 
ich do współaplikowania z podmiotami rządowymi (jako liderami) oraz 
zachęcanie spółek skarbu państwa do aplikowania o CEF przy użyciu 
narzędzi nadzoru właścicielskiego; 

• pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków – na życzenie 
początkujących beneficjentów porządkowanie, parafrazowanie, 



 

 

uzupełnianie i streszczanie wniosków, korekta językowa, a przede 
wszystkim – przygotowywanie analiz kosztów i korzyści w celu ich 
standaryzacji; 

• koncentrację kompetencji w zakresie poszczególnych rodzajów CEF – 
wspierania beneficjentów, udziału w komitetach CEF oraz kreowania 
innowacji w sektorach infrastrukturalnych (polityk krajowych) – w 
pierwszym rzędzie (pilotażowo) w odniesieniu do CEF Transport (puli 
ogólnej) ze względu na jej dużą wartość i bardzo mały udział polskich 
beneficjentów; 

• zmniejszenie roli aparatu rządowego w kontroli formalnej – obligatoryjne 
uzgadnianie przedmiotu projektu, nie zaś treści wniosku. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Przedmiotem badania jest analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów 
środków w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF) 
w zakresie komponentów Transport, Energia oraz Telekomunikacja. Głównym 
celem jest diagnoza przyczyn negatywnych trendów dotyczących udziału polskich 
partnerów we wskazanych programach horyzontalnych oraz sformułowanie 
rekomendacji w zakresie rozwiązań instytucjonalnych i operacyjnych.  

CEF jest stosunkowo nowym mechanizmem finansowania europejskich projektów 
strategicznych. Jego przeznaczeniem jest wspieranie budowy transeuropejskich 
sieci infrastrukturalnych (transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej) oraz 
realizacja innych projektów o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Instrument ten 
zastąpił dawny program TEN-T oraz część interwencji Funduszu Spójności. 
Główne cele, warunki uczestnictwa oraz maksymalne stawki wsparcia określa 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 
grudnia 2013 r. ustanawiające instrument Łącząc Europę1. CEF jest programem 
centralnie zarządzanym przez Komisję Europejską. Funkcje wykonawcze pełni 
INEA – agencja wykonawcza ds. innowacyjności i sieci. INEA odpowiada za 
ogłaszanie poszczególnych naborów, organizację konkursów i ocenę 
wpływających projektów. Komisja Europejska z pomocą poszczególnych dyrekcji 
określa cele i priorytety CEF. 

Niniejszy raport stanowi wyciąg z badania, którego metodyka objęła: 

• analizę dokumentów; 
• wywiady z przedstawicielami beneficjentów CEF, przedstawicielami 

potencjalnych beneficjentów i podmiotów aplikujących do CEF 
nieskutecznie; 

• wywiady z przedstawicielami Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności 
i Sieci (INEA) oraz Komisji Europejskiej; 

• dwa panele dyskusyjne – na etapie definicji problemów i wstępnych 
rekomendacji – których uczestnikami byli przedstawiciele instytucji 
zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania CEF, eksperci 
zewnętrzni i przedstawiciele ważniejszych beneficjentów. 

                                                   

 



   

 

 

Struktura raportu obejmuje kolejno: 

• główne dane na temat CEF, zasad zarządzania CEF; 
• analizę statystyczną udziału polskich beneficjentów w CEF; 
• identyfikację dobrych praktyk i barier w uzyskiwaniu środków CEF – 

w ujęciu ogólnym, dla całego CEF; 
• główne wnioski z badania – odrębnie dla CEF Transport – puli kohezyjnej, 

CEF Transport puli ogólnej; 
• omówienie rekomendacji. 

W załącznikach (aneksach) znajdują się: 

• wyniki badania ilościowego; 
• wyniki badania jakościowego; 
• rekomendacje z badania, sformułowane zgodnie z wymogami Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ewaluacji polityki spójności na 
lata 2014-2020 oraz w formule logiki interwencji, zgodnie z wytycznymi 
Krajowej Jednostki Ewaluacji. 



 

 

 

 

Dofinansowanie udzielane w ramach CEF uznawane jest przez Komisję Europejską 
za tzw. ostatnie źródło finansowania dla projektów, tj. przyznawane  
jest ono w przypadku, kiedy pozostałe formy finansowania ze środków rynkowych 
okazały się niewystarczające, aby umożliwić podjęcie decyzji inwestycyjnej 
dotyczącej realizacji projektu.  

CEF składa się obecnie z tzw. puli ogólnej oraz tzw. kopert narodowych,  
do których zostały przesunięte środki Funduszu Spójności. W nowej perspektywie 
finansowej z dużym prawdopodobieństwem udział „puli ogólnej” będzie rósł, nie 
można też wykluczyć całkowitego zarządzania CEF na szczeblu 
międzynarodowym.  

Środki z Funduszu Spójności przekazywane są w całości na finansowanie 
projektów transportowych związanych z transportową siecią bazową  
lub z priorytetami horyzontalnymi wyłącznie w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności. Pozostałe zasoby 
rozdzielane są na szczegółowe cele w zakresie transportu w sposób następujący: 

• w 80% na usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, 
uzupełnienie brakujących połączeń oraz – w szczególności – poprawę 
funkcjonowania odcinków transgranicznych; 

• w 5% na zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów 
transportowych w długim okresie z myślą o przygotowaniu się na 
spodziewane przyszłe przepływy transportowe, jak również o umożliwieniu 
dekarbonizacji wszystkich rodzajów transportu poprzez przejście na 
innowacyjne, niskoemisyjne i energooszczędne technologie transportowe 
przy zoptymalizowaniu bezpieczeństwa; 

• w 15% na optymalizację integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych 
rodzajów transportu oraz zwiększenie interoperacyjności usług 
transportowych przy zapewnieniu dostępności infrastruktur 
transportowych i przy uwzględnieniu pułapu dotyczącego pokładowych 
elementów systemu SESAR, RIS, VTMIS i ITS dla sektora drogowego. 

W przypadku polskiej „koperty narodowej” dofinansowane unijne jest zasadniczo 
wysokie i wynosi do 85%. Natomiast w przypadku „puli ogólnej”, wymuszającej 
udział w trybie konkursowym oraz rywalizację z beneficjentami z całej Europy, 
kwota unijnej pomocy finansowej nie może przekroczyć 50% kwalifikowanych 



   

 

 

kosztów na prace studyjne oraz, w zależności od sektora transportu, od 10% do 
50% kosztów prac budowlanych (works). Stawka ta może zostać zwiększona w 
odniesieniu do poszczególnych rodzajów działań. Stawki dofinansowania dla 
poszczególnych rodzajów prac prezentuje Tabela 1. 

prace studyjne 50% 50% 

roboty – sieci kolejowe i drogowe 20% 30% dla eliminacji wąskich 
gardeł, 40% dla odcinków 
transgranicznych 

roboty – śródlądowe drogi wodne 20% 40% dla eliminacji wąskich 
gardeł i dla odcinków 
transgranicznych 

roboty – połączenia multimodalne 20% 20% 

roboty – ograniczenie hałasu 
powodowanego przez kolejowy 
transport towarowy 

20% nie więcej niż 1% zasobów 
budżetowych 

roboty – dostęp do infrastruktury 
dla niepełnosprawnych 

30% 
kwalifikowalnych 
kosztów robót 
adaptacyjnych 

nie więcej niż 10% 
całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów 
robót 

roboty – innowacje 20% 20% 

roboty – transgraniczne odcinki 
dróg 

10% 10% 

systemy i usługi aplikacji 
telematycznych – naziemne 
elementy ERTMS, SESAR, RIS, 
VTMIS 

50% 50% 



 

 

systemy i usługi aplikacji 
telematycznych – naziemne 
elementy ITS 

20% 20% 

systemy i usługi aplikacji 
telematycznych – pokładowe 
elementy ERTMS 

50% 50% 

systemy i usługi aplikacji 
telematycznych – pokładowe 
elementy SESAR, RIS, VTMIS, ITS 

20% nie więcej niż 5% zasobów 
budżetowych 

autostrady morskie 30% 30% 

inne systemy aplikacji 
telematycznych 

20% 20% 

 

W sektorach energii i telekomunikacji nie zostały przewidziane koperty narodowe. 
W ramach instrumentu CEF Energia możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego 
wyłącznie przez ściśle określone działania w ramach konkretnych projektów 
określonych jako projekty wspólnego zainteresowania UE, tzw. PCI  
– Projects of Common Interest. Nadanie projektowi statusu PCI nie jest 
jednoznaczne z przyznaniem mu wsparcia, ponieważ wszystkie projekty PCI 
uznawane są przez Komisję Europejską za istotne dla UE. Status PCI stanowi 
jednak jeden z niezbędnych warunków formalnych do aplikowania o bezzwrotne 
dofinansowanie w ramach instrumentu.  

W sektorze energii wartość unijnej pomocy finansowej nie może przekraczać 50% 
kwalifikowalnych kosztów prac studyjnych lub robót. Stawki finansowania mogą 
zostać podniesione do maksymalnie 75% dla działań, które zapewniają wysoki 
poziom regionalnego lub ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw, zwiększają 
poziom solidarności w Unii lub obejmują wysoko innowacyjne rozwiązania. 

Natomiast w sektorze telekomunikacji kwota unijnej pomocy finansowej nie może 
przekraczać 75% kwalifikowalnych kosztów zarówno w odniesieniu do działań  
w zakresie usług ogólnych, jak i do działań horyzontalnych, w tym tworzenia map 
infrastruktury, programów twinningowych i pomocy technicznej.  



   

 

 

Dofinansowanie w ramach CEF przyznawane jest w drodze konkursów 
organizowanych przez Komisję Europejską. W procedurze konkursowej mogą 
uczestniczyć podmioty ze wszystkich państw członkowskich Unii – inaczej jest 
tylko w przypadku środków przesuniętych do CEF z Funduszu Spójności, o które 
ubiegać mogą się wyłącznie państwa kohezyjne. Konkursy w ramach CEF 
organizowane są na podstawie Programu Wieloletniego (z ang. Multi-Annual Work 
Programme – MAP) oraz Programu Rocznego (z ang. Annual Work Programme – 
AP). Programy te różnią się zakresem wsparcia, długością trwania projektów oraz 
wysokością dostępnych środków. Procedura wnioskowania o środki z CEF 
rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Komisję Europejską Calls for 
proposals, czyli zaproszeń do składania wniosków, w których określone są zasady 
aplikowania oraz szczegółowy opis priorytetów wsparcia. W okresie po publikacji 
zaproszeń, a przed terminem składania wniosków organizowany jest w Brukseli 
tzw. dzień informacyjny (Info Day), podczas którego prezentuje się wszystkie 
najważniejsze informacje związane z konkursami. 

 

Szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zawarte są w programach prac oraz 
w zaproszeniach do składania wniosków. Wnioski o otrzymanie dofinansowania 
oceniane są przez niezależnych ekspertów wyłącznie na podstawie dokumentów 
aplikacyjnych przedkładanych przez projektodawców. Nie są brane pod uwagę 
żadne inne dokumenty, w tym opinie, ani powszechnie dostępne informacje o 
projektach. Po złożeniu wniosek o dofinansowanie przechodzi dwustopniową 
ocenę. Podczas pierwszego etapu wnioski weryfikowane są przez ekspertów 
zewnętrznych. Zgodnie z zasadami konkursów w przypadku otrzymania oceny 
niższej niż 3 w jednym z ocenianych kryteriów (skala 0-5) projekt nie jest 
rekomendowany przez ekspertów do wsparcia i nie otrzyma dofinansowania z 



 

 

CEF. Kolejnym etapem jest ocena z punktu widzenia celów Unii Europejskiej 
przeprowadzana przez służby KE. Na podstawie ww. ocen przygotowywana jest 
lista projektów, które otrzymają wsparcie środków UE. Komisja Europejska nie 
udziela szczegółowych wyjaśnień dotyczących powodów akceptacji lub 
odrzucenia wniosku.  

 

Analiza udziału Polski w CEF została przeprowadzona na podstawie danych 
otrzymanych od Zamawiającego (CEF Transport, CEF Energia, CEF Synergy) oraz 
ogólnodostępnych danych dotyczących naborów CEF Telekomunikacja. Obejmuje 
lata 2014-2016 ze względu na ograniczoną dostępność danych – przedstawia zatem 
stan wiedzy na grudzień 2017 roku.  

W ramach wszystkich programów instrumentu CEF dofinansowanie otrzymało 59 
projektów, w których beneficjentem lub jednym z beneficjentów był podmiot z 
Polski. Wsparcie otrzymały 43 projekty z zakresu transportu, 6 projektów z 
zakresu energetyki, 1 projekt w ramach naboru CEF Synergy oraz 9 projektów 
telekomunikacyjnych2. Zestawienie liczby projektów dofinansowanych w ramach 
poszczególnych programów w Polsce i w pozostałych krajach przedstawia 
Rysunek 1. 

                                                   



   

 

 

 

 

Spośród wszystkich projektów dofinansowanych w ramach instrumentu część 
stanowiły projekty „ogólnounijne”, czyli oznaczone stosowną sygnaturą „EU”  
lub realizowane przez podmioty z więcej niż jednego kraju, z tego 162 projekty 
„ogólnounijne" realizowane były w ramach CEF Transport, 30 w ramach CEF 
Energia, 4 w ramach CEF Synergy oraz 38 w ramach programu CEF 
Telekomunikacja. Polscy beneficjenci uczestniczyli w 10 projektach 
transportowych, 6 projektach energetycznych i 3 projektach telekomunikacyjnych 
o charakterze ogólnounijnym (por. Rysunek 2). W pozostałych przypadkach 
realizowali projekty samodzielnie. 

→



 

 

 

Pod względem liczby dofinansowanych projektów udział polskich beneficjentów 
kształtuje się na poziomie prawie 15% dla programu CEF Synergy, co jest 
spowodowane jednorazowym naborem i niewielką ogólną liczbą przedsięwzięć, 
które otrzymały wsparcie. Dla pozostałych programów udział ten wyniósł między 
4% a 7%. Udział polskich beneficjentów w poszczególnych programach według 
liczby projektów przedstawia Rysunek 3 

→



   

 

 

 

 

Łącznie polscy beneficjenci instrumentu CEF otrzymali wsparcie w wysokości  
4 994 790 445,00 €, czyli 20,61% całej puli środków CEF. Najwyższa wartość 
dofinansowania3 została osiągnięta w ramach projektów transportowych, gdzie 
polscy beneficjenci otrzymali ponad 4,6 mld €. Projekty z zakresu energetyki 
otrzymały wsparcie w wysokości 327 mln €4, natomiast pozostałe – łącznie poniżej 
10 mln €. Wartość dofinansowania projektów w poszczególnych programach 
prezentuje Rysunek 4.

 

                                                   

  



 

 

 

Analiza udziału polskich beneficjentów w ogólnej kwocie dofinansowania wskazuje 
na wysoki udział Polski jako państwa kohezyjnego w ramach projektów 
transportowych oraz wysoki udział w CEF Energia, jak również na dość niski 
odsetek w ramach pozostałych programów (ok. 5%). Udział polskich beneficjentów 
w poszczególnych programach według wartości dofinansowania przedstawia 
Rysunek 5. 
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Mając na uwadze fakt, że produkt krajowy brutto Polski stanowi ok. 3% łącznego 
PKB krajów Unii Europejskiej, a liczba ludności Polski to jedynie 7% w skali całej 
wspólnoty, udział na poziomie 20,84% można ocenić jako bardzo wysoki (por. 
Rysunek 6).  



 

 

 

 

 



   

 

 

 

Na potrzeby niniejszego opracowania kluczowe czynniki sukcesu podzielono na 
dwie fazy: 

• fazę koncepcyjną, której celem jest wypracowanie strony merytorycznej 
projektów; 

• fazę aplikacyjną, która zaczyna się po ogłoszeniu naboru, a której celem jest 
przygotowanie wniosków aplikacyjnych. 

Chociaż fazy te występują w przypadku wszystkich projektów, a kluczowe czynniki 
sukcesu są zasadniczo podobne, to jednak w każdym z sektorów CEF – 
Transporcie, Energii i Telekomunikacji – różnią się swoim znaczeniem. Wynika to 
z odmiennej specyfiki prowadzonych naborów w każdym z komponentów, a także 
z różnorodności celów, jakie Unia Europejska realizuje za pośrednictwem CEF.  

Dlatego w tej części raportu czynniki sukcesu zostaną omówione w ujęciu 
przekrojowym, podobny układ zostanie zastosowany również w części 1.4 
dotyczącej barier, natomiast wnioski (w części 1.5) zostaną zaprezentowane 
odrębnie dla każdego komponentu. 

 

Faza koncepcyjna ma na celu przygotowanie projektów, które będą z jednej strony 
dobrze odpowiadały zasadom poszczególnych naborów, zaś z drugiej – optymalnie 
rozwiązywały problemy odpowiednich sektorów w kraju. 

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie CEF jest uzyskanie 
zgodności strategicznej aplikujących projektów z politykami Unii Europejskiej 
wobec sektorów Transportu, Energii i Telekomunikacji oraz wynikających z nich 
celów dla instrumentu „Łącząc Europę”. Innym słowy, konieczne jest kreowanie 
i zgłaszanie takich projektów, które tę zgodność wykazują w stopniu 
wystarczającym do konkurowania z projektami zgłaszanymi przez podmioty 
z innych krajów.  

Stosunkowo najbardziej kreatywnego podejścia w tworzeniu projektów wymaga 
CEF Transport, co wynika ze złożoności specyfiki interwencji publicznej 
w sektorze transportu, a także z wysokich nakładów finansowych przeznaczonych 
na ten komponent. Stąd też wyróżnia się on dużą liczbą projektów o zdecydowanie 
największej wartości. Ponadto w puli ogólnej CEF Transport polskie projekty 
muszą rywalizować na zasadach otwartych z projektami przygotowanymi przez 
podmioty z pozostałych państw UE, często wyróżniającymi się pomysłowością. 
Tymczasem CEF Energia jest narzędziem niemal zamkniętym dla beneficjentów 
innych niż zarządcy infrastruktury gazowej i energetycznej, co wraz z 



 

 

ograniczonym zakresem projektów (studia i inwestycje w zakresie projektów PCI) 
siłą rzeczy ogranicza konkurencję. CEF Telecom jako najmniejszy komponent CEF 
obfituje w dużą liczbę drobnych konkursów przyporządkowanych konkretnym 
zagadnieniom tematycznym, podmiotami zgłaszającymi się są najczęściej 
międzynarodowe konsorcja tworzone przez instytucje zainteresowane. 
Konkurencja jest więc w tym przypadku również mocno ograniczona.  

Podstawowym wymogiem, z którym musi zmierzyć się każdy potencjalny 
beneficjent CEF Transport, jest umiejętność wpisania projektu w priorytety unijnej 
polityki transportowej oraz w założenia instrumentu, jakim jest CEF. Zasadnicze 
cele unijnej polityki transportowej określa Biała Księga -  dokument Komisji 
Europejskiej przyjęty w 2011 r. i zawierający „plan utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu”. Jego główne cele stanowią5: 

• Rozwój i wprowadzenie nowych paliw i systemów napędowych zgodnych z 
zasadą zrównoważonego rozwoju. Zmniejszenie o połowę liczby samochodów 
o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.; eliminacja ich 
z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w 
dużych ośrodkach miejskich do 2030 r. 

• Osiągnięcie poziomu 40% wykorzystania paliwa niskoemisyjnego w lotnictwie 
do 2050 r. (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju). Ograniczenie emisji z 
morskich paliw płynnych o 40% (a w miarę możliwości o 50%) również do 2050 
r. Optymalizacja działania multimodalnych łańcuchów logistycznych m.in. 
poprzez większe wykorzystanie bardziej energooszczędnych środków 
transportu 

• Przeniesienie do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach 
większych niż 300 km na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, 
zaś do 2050 r. – przeniesienie ponad 50 % tego typu transportu. Ułatwi to 
rozwój efektywnych ekologicznych korytarzy transportowych. Aby osiągnąć 
ten cel, konieczna jest rozbudowa stosownej infrastruktury.  

• Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. Trzykrotny wzrost 
długości istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci 
kolejowej we wszystkich państwach członkowskich. Do 2050 r. większa część 
ruchu pasażerskiego na średnie odległości powinna odbywać się koleją.  

                                                   



   

 

 

• Stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej multimodalnej sieci 
bazowej TEN-T, zaś do 2050 r. osiągnięcie wysokiej jakości i przepustowości tej 
sieci, jak również stworzenie odpowiednich usług informacyjnych.  

• Do 2050 r. połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią 
kolejową, najlepiej z szybkimi kolejami; zapewnienie, aby wszystkie 
najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kolejowym transportem 
towarów oraz, w miarę możliwości, systemem wodnego transportu 
śródlądowego. Wzrost efektywności korzystania z transportu i infrastruktury 
dzięki systemom informacji i zachętom rynkowym   

• Wprowadzenie w Europie do 2020 r. zmodernizowanej infrastruktury 
zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) oraz zakończenie prac nad Wspólnym 
Europejskim Obszarem Lotniczym. Wprowadzenie równoważnych systemów 
zarządzania transportem lądowym i wodnym (ERTMS, ITS, SSN i LRIT, RIS). 
Wprowadzenie do użytku europejskiego systemu nawigacji satelitarnej 
(Galileo).  

• Do 2020 r. ustanowienie ram europejskiego systemu informacji, zarządzania i 
płatności w zakresie transportu multimodalnego. 

Natomiast trzy główne cele, które powinny realizować projekty kierowane do CEF 
Transport, stanowią6:  

• Likwidacja wąskich gardeł i uzupełnianie brakujących ogniw/połączeń w 
systemach transportowych. Poprawa interoperacyjności kolei, w szczególności 
poprawa funkcjonowania odcinków transgranicznych.  

• Zapewnienie zrównoważonych i wydajnych systemów transportowych w 
perspektywie długoterminowej, przygotowanie ich do oczekiwanych 
przyszłych potoków transportowych, a także dekarbonizacja wszystkich 
rodzajów transportu poprzez przejście na innowacyjne technologie 
niskoemisyjne i energooszczędne przy jednoczesnej optymalizacji 
bezpieczeństwa  

• Optymalizacja integracji i synergii różnych rodzajów transportu. Poprawa 
interoperacyjności usług transportowych przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiej dostępności infrastruktury. 

Stąd główne wątki CEF Transport charakteryzuje szeroko pojmowana 
transgraniczność, mocny priorytet kolei nad innymi środkami transportu, 
zwłaszcza drogowego, dekarbonizacja rozumiana jako zdecydowane odchodzenie 

                                                   

 



 

 

od węgla kopalnego jako surowca energetycznego i ograniczanie emisji CO2 do 
atmosfery, poprawa efektywności energetycznej transportu, innowacyjność 
połączona z przełamywaniem barier rynkowych czy zmianę niekorzystnych 
trendów oraz umiejscowienie projektu w ramach danego korytarza TEN-T lub w 
ramach danego węzła sieci bazowej. CEF Transport obejmuje też kilka programów 
horyzontalnych kierowanych do konkretnych podmiotów. Wśród nich są program 
zintegrowanego zarządzania ruchem lotniczym (SESAR), programy ITS – 
inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym – czy programy 
wzmacniające interoperacyjność kolei (ERTMS), mające umożliwić w przyszłości 
powstanie w miarę jednolitego europejskiego rynku kolejowego.  

Założenia naborów CEF określają dwa dokumenty programowe. Wieloletni 
program prac - MAP (Multi Annual Work Programme), na który z przeznaczono 
większość (80-85%) środków, dotyczy działań o strategicznym znaczeniu, których 
realizacja siłą rzeczy musi być rozłożona w czasie np. dotyczących któregoś z 
dziewięciu korytarzy sieci bazowej, działań na samej sieci bazowej oraz działań, 
które odnoszą się do priorytetów horyzontalnych - są one określone w części I 
załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”. 

Pozostałych około 15-20% środków w ramach CEF jest rozdzielanych  w ramach 
rocznego programu prac AP (Annual Work Programme). Dotyczy on działań 
wpływających na rozwój infrastruktury transportowej, rozwoju usług i różnego 
rodzaju udogodnień transportowych, a także priorytetów polityki transportowej 
ale o charakterze krótkoterminowym, których zakres jest ograniczony 
terytorialnie lub rozproszony (np. zmniejszenie hałasu w transporcie kolejowym, 
wsparcie usług transportu towarowego, konkretne działania w dziedzinie 
telematyki transportu i innowacji). 

Przykładowo programy prac MAP i AP 2014 zostały przyjęte 26 marca 2014 r., 
następnie wieloletni program prac (MAP) na lata 2014-2020 został zaktualizowany 
30 października 2015 r. w celu uszczegółowienia priorytetów i kwoty wsparcia 
finansowego, która została przeznaczona na każdy z nich. W 2015 r. nie przyjęto w 
ogóle rocznego programu prac (AP). Warto nadmienić, że każdy z calls for 
proposals bezpośrednio odwołuje się do przynajmniej  jednego z trzech ww. celów 
głównych.  

Właściwe wpisanie projektu w ramy strategiczne UE i CEF jest więc pierwszym i 
podstawowym czynnikiem sukcesu, z jakim stykają się projektodawcy, oraz 
aspektem podlegającym wielokrotnej weryfikacji - zarówno w obszarze krajowym 
(na poziomie zgodności ze strategiami krajowymi), jak i w czasie późniejszej oceny 



   

 

 

projektu przez ekspertów INEA. Nie zawsze się to udaje, dotyczy to w 
szczególności nawet bardzo dobrze przygotowanych projektów drogowych lub 
mieszanych, które nie wpisują się wyżej opisane założenia strategiczne Unii 
Europejskiej. 

Obok zdolności do wpisania się w ramy strategiczne, przy aplikowaniu ważna jest 
również pomysłowość – rozumiana jako zdolność do realizacji projektów 
zapadających w pamięć, innowacyjnych, tworzących realną wartość dodaną, 
skutecznie i kompleksowo rozwiązujących zdefiniowane problemy. Takie projekty, 
chociaż najczęściej ustępują kwotowo wartościom „klasycznych” projektów 
infrastrukturalnych, są postrzegane jako bardzo perspektywiczne. Przypuszcza 
się, że wobec niepewności związanej z dalszym finansowaniem CEF w kolejnej 
perspektywie finansowej UE (i ogólnie całego przyszłego zakresu polityki 
spójności) mniejsze wartościowo, ale innowacyjne i pomysłowe projekty będą 
odgrywały znacznie poważniejszą rolę niż obecnie. Konieczne więc będzie 
przechodzenie do odmiennego rozkładania akcentów – ważne będą już nie tylko 
inwestycje liniowe, infrastrukturalne, drogowe, ale także nowe źródła napędu 
(LNG, wodór, napęd elektryczny), cyfryzacja transportu, efektywność 
energetyczna, rozwój produktowy i podnoszenie konkurencyjności kolei – tym 
samym jeszcze ważniejsza stanie się umiejętność generowania i wdrażania takich 
projektów w Polsce. 

Przykłady dobrych praktyk zawiera boks poniżej – są w nim wymienione zarówno 
projekty dość złożone, takie jak uruchomienie przez Koleje Niemieckie pociągów 
liniowych, jak również projekty całkiem proste, takie jak wprowadzenie autobusów 
elektrycznych na lotnisku w Stuttgarcie. 
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Kolejnym ważnym czynnikiem sukcesu projektu jest uwzględnienie „projektu 
globalnego”, co oznacza duże działanie strategiczne o wymiarze 
ogólnoeuropejskim, na które składają się poszczególne mniejsze projekty. Np. 
jeżeli priorytetem Komisji Europejskiej jest włączenie krajów bałtyckich do sieci 
TEN-T, to każdy mniejszy projekt składający się na cel główny musi odwoływać się 
do niego bezpośrednio, nawet jeżeli pozornie dotyczy tylko krótkiego odcinka 
wewnątrzkrajowego. W przypadku dekarbonizacji każdy projekt dotyczący 
bardziej przyjaznych środowisku środków transportu (nawet jeżeli są to po prostu 
liniowe pociągi towarowe) nawiązuje do głównego celu jakim jest ograniczenie 
emisji CO2. Już sama aplikacja CEF w części „D” nakłada na beneficjenta obowiązek 
zaprezentowania projektu globalnego – projektodawca musi więc wykazać, jaka 
jest relacja projektu wnioskowanego do projektu globalnego wyrażonego w celach 
strategicznych CEF. W przypadku dużych beneficjentów istotne jest również 
wykazanie istniejących powiązań i synergii wobec innych realizowanych, 
zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć.  

Warto podkreślić, że poza ogólnym wpisywaniem się w poszczególne cele 
strategiczne CEF, istotną kwestią i czynnikiem sukcesu jest również aktywny 
wpływ na charakterystykę poszczególnych calls for proposals. Większość krajów 
członkowskich odnoszących sukcesy w CEF nie tylko bierze aktywny udział w 
kształtowaniu poszczególnych priorytetów, ale też (choćby przez pracę w 
komitetach CEF) wpływa na bieżące rozłożenie akcentów charakteryzujących 
poszczególne nabory – proponując korzystne dla siebie koncepcje 
operacjonalizacji celów strategicznych UE. Takie dyskretne działania lobbingowe 



 

 

mogą zwiększać szanse dla dobrych i przemyślanych projektów, których autorzy 
oczekują na możliwość współfinansowania ze środków europejskich. 

Jak to zostało już podkreślone, z wyjątkiem programów horyzontalnych, wszystkie 
działania CEF Transport koncentrują się na sieciach bazowych, a zwłaszcza na 
korytarzach TEN-T. Pewną szansą są prace nad kształtowaniem i rozszerzaniem 
sieci TEN w kraju, zwłaszcza w kontekście zapowiadanych dużych inwestycji 
takich jak Centralny Port Komunikacyjny, który będzie miał ogromny wpływ na 
kształt sieci transportowej Polski. Stwarza to nowe możliwości na przygotowanie 
odpowiednich projektów studialnych, które mogłyby być współfinansowane z CEF. 

Również Sieciowość/umiędzynarodowienie projektu jest istotnym czynnikiem 
sprzyjającym sukcesowi, zwłaszcza że projekty realizowane przez konsorcja kilku 
beneficjentów z jednym podmiotem wiodącym (liderem) wciąż stanowią rzadkość 
wśród polskich projektodawców CEF Transport. Tymczasem wiele wskazuje na to, 
że znaczenie tego typu projektów będzie systematycznie rosnąć. Już teraz projekty 
typu mulitiaplicant stanowią około połowy projektów zgłaszanych do naborów 
przez Niemcy – najbardziej aktywnego beneficjenta puli ogólnej CEF Transport. 
Sieciowość w takim rozumieniu dotyczy zarówno współpracy kilku podmiotów 
mających wspólne potrzeby rozwojowe, kilku regionów w ramach jednego lub kilku 
krajów czy po prostu współpracy podmiotów z kilku państw europejskich. 
Przykładem takiego podejścia jest skuteczna współpraca pomiędzy zarządcami 
portów ze Szczecina i Świnoujścia a Trelleborgiem w Szwecji, która zaowocowała 
już kilkoma zrealizowanymi projektami CEF. Polskie podmioty publiczne i 
prywatne, być może ze względu na wyobrażenia i obawy dotyczące formalnych 
aspektów takiej współpracy, wykazują wobec niej dalece idący dystans, tymczasem 
jedną z konkluzji przeprowadzonego badania jakościowego jest, że składanie 



   

 

 

wniosków w formule multiaplikacyjnej wcale nie jest trudniejsze od aplikowania 
indywidualnego, a w przypadku bycia członkiem konsorcjum może być nawet 
łatwiejsze, ponieważ to na liderze spoczywa obowiązek sporządzenia najbardziej 
czasochłonnej dokumentacji. Przy tym nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że 
takie projekty są ogólnie lubiane przez Komisję i ekspertów, ponieważ najlepiej 
wpisują się w filozofię „Łączenia Europy”. 

Dla komponentu CEF Energy podstawowym i niezbędnym warunkiem uzyskania 
dofinansowania (a więc i czynnikiem sukcesu) jest otrzymanie przez projekt 
statusu PCI – projektu wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (Project of 
Common Interest). Celem PCI jest udrożnienie przepływu energii i gazu pomiędzy 
krajami członkowskimi UE, przy czym w energetyce dotyczy to głównie działań w 
zakresie energii odnawialnej. Ze względu na specyficzną procedurę działanie to 
wymaga aktywności podejmowanej z dużym wyprzedzeniem – co najmniej dwóch 
lat. Niejednokrotnie samo uzyskanie statusu PCI dla projektu jest trudniejsze niż 
późniejsze uzyskanie dofinansowania w ramach CEF. Ponadto ze względu na 
ograniczenia formalno-prawne z CEF Energy mogą korzystać tylko dwa polskie 
podmioty: GazSystem oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). O ile 
GazSystem jest bardzo aktywnym, a zarazem największym beneficjentem CEF 
Energia, to Polskie Sieci Elektroenergetyczne zasadniczo nie korzystają z CEF, co 
wynika z faktu, że spółka koncentruje się na razie na rozwoju sieci wewnętrznej, 
natomiast w przypadku połączeń transgranicznych ma dostęp do innego i bardziej 
atrakcyjnego w tym przypadku źródła finansowania, tj. POIiŚ. Dlatego Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne w ogóle nie ubiegały się o dofinansowanie z CEF, pomimo 
posiadania w swoim portfolio projektów o statusie PCI. CEF oferuje niższy stopień 
dofinansowania inwestycji i wymaga zastosowania skomplikowanego mechanizmu 
CBCA (Cross Border Cost Allocation), który wymusza obliczanie korzyści dla 
poszczególnych, połączonych siecią energetyczną krajów według różnorodnych 
scenariuszy dla rozwoju rynku energetycznego w przyszłości, a także wymaga ich 
współudziału w finansowaniu inwestycji, co bardzo komplikuje proces 
inwestycyjny - zważywszy na specyfikę przepływów w sieciach, które dotyczą nie 
tylko krajów bezpośrednio zaangażowanych w inwestycję, ale też sąsiednich. Z 
drugiej strony samo otrzymanie statusu PCI znacznie upraszcza i skraca proces 
inwestycyjny budowy nowych linii energetycznych. Otwartą kwestią pozostaje 
wykorzystanie przez PSE środków z CEF do prac studialnych (np. połączenia sieci 
energetycznych Polski i Danii), niemniej w przypadku większości projektów PCI 
prace studialne zostały już zakończone.  



 

 

Najbardziej odmienny charakter ma CEF Telecom, dlatego też czynniki sukcesu 
projektu są w tym przypadku nieco inne niż w pozostałych komponentach. CEF 
Telecom podzielony jest na bloki tematyczne i programy horyzontalne 
wzmacniające integrację krajów Unii Europejskiej w zakresie powstania 
jednolitego rynku podstawowych usług cyfrowych, interoperacyjności systemów 
informatycznych oraz rozwoju i modernizacji sieci cyfrowych. Obejmują one m.in. 
rozwój systemów do automatycznych translacji językowych, elektronicznego 
fakturowania, podpisu elektronicznego, cyberbezpieczeństwa czy wymiany 
danych publicznych w różnych zakresach (służba zdrowia, geodezja, prawo itd.).  

Ponieważ są to działania wymagające bardzo specjalistycznej wiedzy oraz ścisłej 
współpracy międzynarodowej, podmioty aplikujące o dofinansowanie projektów w 
ramach większości bloków tematycznych CEF Telecom raczej nie spotykają się z 
konkurencją ze strony innych podmiotów. Podstawową trudnością jest więc w tym 
przypadku samo odnalezienie podmiotów, które dysponują jednocześnie 
kompetencjami, odpowiednim potencjałem organizacyjnym oraz chęcią do 
zaangażowania się w projekt. Ponadto zdecydowana większość przedsięwzięć 
realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych z liderem w innym kraju UE. 
Dlatego w przypadku CEF Telecom wąsko sprofilowane nabory powodują, że nie 
występują tu problemy zgodności z założeniami strategicznymi, raczej wydawać 
się może, że problemem może być stosunkowo niska podaż projektów 
spowodowana ogólnym brakiem wiedzy nt. tego komponentu.  

Przykładem aktywnego podejścia może być zamieszczony poniżej przykład 
Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. To narzędzie oferujące 
finansowanie zwrotne początkowo nie cieszyło się popularnością wśród 



   

 

 

ewentualnych beneficjentów. Wskutek podjętych działań udało się znacznie 
zwiększyć zainteresowanie tym instrumentem. 
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Kryterium dojrzałości projektu jest również jednym z najważniejszych czynników 
sukcesu w CEF. W przypadku projektów polegających na pracach budowlanych 
kryterium to obejmuje posiadanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym 
projektu budowlanego oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, co umożliwia 
ukończenie projektu we względnie krótkim horyzoncie CEF. W przypadku prac 
studialnych obejmujących np. wykonanie studiów wykonalności czy projektów 
budowlanych w kryterium tym znajdą się listy intencyjne, porozumienia o 
współpracy, zgodność z założeniami strategicznymi, szczegółowość założeń.  

W przypadku CEF Energy dojrzałość projektu niejako wymusza konieczne 
uprzednie uzyskanie statusu PCI.  

W przypadku większości projektów infrastrukturalnych czas na kompletne 
przygotowanie wniosku oraz zebranie niezbędnej dokumentacji od momentu 
ogłoszenia call for poposal jest dalece niewystarczający. Dodatkowo ulega 
skróceniu na gruncie krajowym ze względu na konieczność przejścia akceptacji 
formalnej w CUPT oraz strategicznej w Ministerstwie Rozwoju. Projekty muszą 
więc być przygotowywane przed ogłoszeniem naborów. W tym kontekście ważne 
jest, aby zbudować odpowiednie portfolio projektów na tyle dojrzałych, by dawały 
się uruchomić po ogłoszeniu naboru.  

 

 

Faza aplikacyjna zaczyna się po ogłoszeniu naboru. Jej celem jest przygotowanie 
możliwie najlepszych wniosków aplikacyjnych – poprawnych pod względem 
formalnym, kompletnych merytorycznie i zawierających niezbędną dla projektu 
dokumentację. 

Kluczowym czynnikiem jest w tym przypadku wpisanie się w kryteria oceny 
projektów. Wszystkie projekty CEF oceniane są przez niezależnych ekspertów, 
z wykorzystaniem uzasadnień opisowych, przy zastosowaniu bardzo pojemnych 



   

 

 

kryteriów oceny. Podstawowe kryteria oceny projektów CEF Transport zamykają 
się w czterech określeniach:  

• zgodność z nadrzędnymi celami i politykami(relevance),  
• dojrzałość rozumiana jako formalna i praktyczna zdolność do realizacji projektu 

(maturity),  
• wpływ projektu na otoczenie oraz wpływ wsparcia CEF na sam projekt (impact),  
• jakość przygotowanego planu działania(quality). 

Nieco inaczej kryteria oceny projektu przejawiają się w przypadku CEF Energy. 
Ogólnymi kryteriami oceny są: 

• dojrzałość (maturity); 
• wymiar transgraniczny (cross-border dimension); 
• pozytywne efekty zewnętrzne (extent of the positive externality); 
• solidność przygotowania planu realizacji działania (soundness of the 

implementation plan); 
• potrzeba przezwyciężenia barier finansowych (need to overcome financial 

obstacles); 
• stymulujący efekt wsparcia z CEF na rozwój projektu (stimulating effect of the 

CEF financial assistance); 
• priorytetowość i pilność (priority and urgency); 
• komplementarność pomiędzy poszczególnymi działaniami w ramach 

projektów wspólnego zainteresowania (kryterium stosowane tylko do 2014 r.). 

Natomiast głównymi kryteriami oceny projektów CEF Telecom są: 

• zgodność z nadrzędnymi celami i politykami (relevance); 
• jakość przygotowania planu realizacji działania i wydajność (quality and 

efficiency); 
• efekty projektu i kompatybilność z celami zrównoważonego rozwoju (impact 

and sustainability). 

 

Kluczowym kompozytem dobrego wniosku aplikacyjnego jest stworzenie 
poprawnej analizy kosztów i korzyści (CBA) Do podstawowych celów CBA należy 
ustalenie, czy inwestycja jest zasadna (uzasadnienie/wykonalność) oraz 
zapewnienie podstaw do porównywania projektów pomiędzy sobą, a także 
umożliwienie porównywania całości oczekiwanych kosztów każdej 
z potencjalnych możliwości do całości oczekiwanych korzyści, aby zobaczyć czy 
korzyści przeważają nad kosztami i w jakim stopniu ma to miejsce. 



 

 

Podejście do CBA jest w CEF jest specyficzne, gdyż instrument jest ukierunkowany 
przede wszystkim na projekty transgraniczne, cechujące się w porównaniu z 
kluczowymi odcinkami sieci transeuropejskich w centrach krajów członkowskich 
umiarkowanymi wskaźnikami kosztów i korzyści. Stąd też nie jest wymagane 
przedstawienie pełnego studium wykonalności, konieczna jest jedynie blokowa 
CBA z uwzględnieniem korzyści nie tylko w skali pojedynczego projektu, ale 
również w skali całego korytarza. 

Analiza ta – jak przyznawali sami respondenci z INEA – jest przedmiotem dość 
pobieżnej analizy eksperckiej, co zapewne oznacza skupienie się przez 
oceniających na wartościach wejściowych, wyjściowych, realności prognoz 
względem wartości ogólnosieciowych oraz grupach kwantyfikowanych korzyści – 
przede wszystkim poprzez wzajemne porównanie projektów. 

Paradoksalnie takie uproszczenie stanowi dla polskich beneficjentów wyzwanie, 
gdyż w naszym kraju nie ma kultury, standardów ani narzędzi wykonywania analizy 
kosztów i korzyści bez studiów wykonalności. Jest to szczególnie trudne w 
przypadku projektów transportowych, gdzie specyficzną trudnością jest 
wykonanie prognozy ruchu. Wobec braku jednolitych, oficjalnych wytycznych (zaś 
w transporcie również modeli ruchu) skutkuje to nieporównywalnością 
przedstawianych analiz dla niektórych projektów i może budzić wątpliwości 
oceniających. 

Z drugiej strony należy podkreślić, że zastrzeżenie to nie dotyczy wszystkich 
polskich projektów – w szczególności projekty kolejowe CEF Transport, dla 
których sporządzono studia wykonalności z pomocą inicjatywy Jaspers (z myślą 
o perspektywie 2007-2013), są oceniane bardzo dobrze. 

Wyzwaniem i czynnikiem sukcesu jest w szczególności sporządzanie analiz 
kosztów i korzyści w sposób jednolity dla danego typu projektu z uwzględnieniem 
korzyści sieciowych. Jest to szczególnie trudne, jeśli w przypadku danego typu 
projektu występuje wielu beneficjentów – i wówczas wymagana jest przynajmniej 
standaryzacja na szczeblu krajowym. W wywiadach podkreślano jednak, że 
lepszym rozwiązaniem jest pipeline – zintegrowane wykonywanie analiz dla 
podobnych projektów przez jeden zespół, co pozwala nie tylko poprawić efekty, 
ale również obniżyć nakłady. Należy podkreślić, że podobne rozwiązania są 
stosowane w kraju, nie tylko w przypadku korzystania z inicjatywy Jaspers, ale 
również, w znacznie mniej rozbudowanej formule, w przypadku samodzielnego 
przygotowania CBA przez GDDKiA i PKP PLK, które dysponują odpowiednim 
zapleczem analitycznym. 



   

 

 

 

Pożądanymi i niezbędnymi umiejętnościami są również konkretny i profesjonalny 
opis projektu, wyznaczenie kamieni milowych, przedstawienie dokładnego 
harmonogramu projektu, co wymaga specyficznej zdolności do poruszania się w 
angielskiej nomenklaturze projektowej, co niekoniecznie jest równoznaczne z 
bardzo dobrą znajomością tego języka. Dlatego największe sukcesy odnoszą 
projektodawcy, którzy wykształcili już umiejętności pisania wniosków. Bariera 
wejścia jest w tym przypadku dość wysoka dla projektodawców bez doświadczenia 
w aplikowaniu o dofinansowanie ze środków UE. Z tego powodu część 
projektodawców zatrudnia do wykonania dokumentacji aplikacyjnej firmy 
zewnętrzne, co nie zawsze jest działaniem gwarantującym sukces projektu ze 
względu na to, że doświadczenie firm zewnętrznych wyłanianych w procedurze 
przetargowej również bywa niewystarczające. Dlatego najlepszym rozwiązaniem 
okazuje się gromadzenie wewnętrznego potencjału, kompetencyjno-kadrowego. 
Polscy duzi projektodawcy – zarządcy infrastruktury kolejowej, drogowej czy 
gazowej, duże firmy z udziałem skarbu państwa – na ogół opanowali umiejętność 
pisania bardzo dobrych merytorycznie wniosków. Nieco inaczej jest w przypadku 
samorządów, małych instytucji czy firm.  

  



 

 

 

 

Najbardziej podstawową barierą strategiczną jest koncentracja wizji rozwoju 
polskiego systemu transportowego na rozwoju samej infrastruktury, co nie 
koresponduje z wizją strategiczną instrumentu, jakim jest CEF. Brakuje wyraźnie 
nakreślonych ram koncepcyjnych, wizji do której należałoby zmierzać w kolejnym 
etapie rozwoju, po nasyceniu kraju klasyczną infrastrukturą transportową. CEF 
poniekąd wymusza już dziś podejście bardziej przyszłościowe i jego brak skutkuje 
przypadkowością zgłaszanych projektów. 

Istotnym aspektem jest ogólny brak wiedzy na temat CEF wśród potencjalnych 
beneficjentów. Problem ten dotyczy w szczególności najbardziej rozdrobnionego 
CEF Telecom. Potencjalni beneficjenci najczęściej dowiadują się o tym programie 
za pośrednictwem zagranicznego partnera, który zaprasza ich do uczestnictwa w 
konsorcjum aplikującym o dofinansowanie w ramach któregoś z bloków 
tematycznych CEF Telecom.  

Zarządzanie CEF ma charakter wdrożeniowy, a nie strategiczny. Zarządzający CEF 
nie gromadzą wiedzy o planach potencjalnych beneficjentów, która mogłaby być 
wykorzystywana w czasie negocjacji. Część projektodawców podkreślała dość 
pasywne podejście Punktu Kontaktowego CEF Transport i Telecom 
skoncentrowane na kwestiach administracyjnych. Niektóre podmioty oczekiwały 
bardziej aktywnej współpracy i lepszego przepływu informacji – np. w postaci 
spotkań czy bezpośrednich sugestii dotyczących opracowania projektu w sposób, 
który pomógłby zwiększyć szanse jego późniejszej akceptacji w Brukseli. W opinii 
wielu projektodawców pomoc ogranicza się głównie do dążenia do spełniania 
przez projekty kryteriów formalnych. 

Brak współpracy międzynarodowej wielu podmiotów to ogólna słabość Polski 
i krajów naszego regionu, podobnie jak nieumiejętność kreowania szerokich 
programów horyzontalnych, w których polskie podmioty mogłyby przewodniczyć. 
Tymczasem w krajach „starej UE” liczba i udział projektów międzynarodowych, 
wieloaplikacyjnych, wzrasta. 

 



   

 

 

 

Wysoka bariera wejścia. Wielu beneficjentów podkreślało trudności związane ze 
złożeniem pierwszego wniosku, zwłaszcza że aplikacja do CEF różni się w sposób 
zdecydowany od tej znanej z innych programów takich jak POIiŚ, do których 
beneficjenci byli przyzwyczajeni. Problem dotyczy też znajomości anglojęzycznej 
terminologii projektowej oraz samej dokumentacji, która zdaniem 
projektodawców jest zbyt ogólna i powinna zostać opublikowana w języku polskim. 
Wątpliwości nastręczało zrozumienie pewnych ogólnych i często używanych 
terminów w rodzaju activity, workpackage – brakowało słownika, który 
wyjaśniałby ich kontekst, zwłaszcza że rozumienie tych określeń bywa odmienne 
w zależności od konkretnego programu europejskiego, dlatego również 
beneficjenci z doświadczeniem w innych programach unijnych mieli wątpliwości 
dotyczące oczekiwań INEA. Wbrew pozorom także zewnętrzne firmy doradcze 
słabo radziły sobie z tą tematyką ze względu na brak doświadczenia. Z drugiej 
strony dla części beneficjentów publicznych – zarządców infrastruktury itd. – 
korzystanie z dofinansowania unijnego jest codziennością, wszelkie załączniki do 
aplikacji w rodzaju studiów wykonalności, rezultatów czy analizy kosztów 
wykonują oni siłami własnymi, czasem utrzymują też wydzielone zespoły 
zajmujące się np. częścią tzw. środowiskową. Dlatego powszechne jest 
przeświadczenie, że podmiot, który nigdy nie brał udziału w CEF, ma nikłe szanse, 
aby z sukcesem wystartować i poradzić sobie w kwestiach proceduralnych. 
Dotyczy to zwłaszcza CEF Transport, ponieważ w CEF Telecom bariera wejścia jest 
znacznie niższa – jak już wspomniano, polskie podmioty często aplikują w nim jako 
członkowie międzynarodowych konsorcjów. 

Niezrozumienie roli punktu kontaktowego. Wielu beneficjentów, ogólnie chwaląc 
pracę punktów kontaktowych, podkreślało niejasności związane z ich 
funkcjonowaniem. Dotyczy to zwłaszcza CEF Telecom. Część beneficjentów 
wyrażała zdziwienie dodatkową dokumentacją sporządzaną nie tyle na potrzeby 
INEA, co na potrzeby wewnętrznej administracji. Ponadto wątpliwości wzbudzała 
sama procedura akceptacyjna – czy i w jakim zakresie oznacza ona akceptację dla 
projektów, aktywne poparcie czy jedynie przyjęcie do wiadomości oraz kto 
powinien bezpośrednio akceptować/zatwierdzać dany projekt w ramach 
obowiązkowej akceptacji państwa członkowskiego. 

Problem związany z niewystarczającą dojrzałością projektów. Część 
beneficjentów nie była świadoma na etapie aplikowania, że każdy z naborów będzie 
miał swój własny horyzont kwalifikowalności środków i finalnego rozliczenia 
projektu – spodziewano się np. roku 2020 jako końca perspektywy. Według tych 
projektodawców w zasadach naboru brakowało jasnego zastrzeżenia, że aby 
aplikować, należy posiadać pełną dokumentację projektową czy pozwolenie na 



 

 

budowę – zwłaszcza że w przypadku dużych inwestycji gminy nie zawsze mają 
środki na wykonanie dokumentacji projektowej bez gwarancji, że projekt wejdzie 
w fazę realizacji, i przy ryzyku zdezaktualizowania się  dokumentacji (np. 
kosztorysów). W odczuciu takich projektodawców występuje rozbieżność 
pomiędzy możliwościami, jakie daje program, który nie określa w sposób 
wystarczająco jasny, że brane pod uwagę będą projekty gotowe, a głównym 
kryterium selekcji, jakim okazuje się gotowość. Z drugiej strony niektóre projekty 
bardzo dojrzałe również nie uzyskiwały kwalifikacji ze względu na „brak czynnika 
zachęty” – eksperci uznawali, że praktycznie były to już rozpoczęte inwestycje, 
które mogą być sfinansowane w inny sposób, i dofinansowanie CEF nie jest 
czynnikiem decydującym dla sukcesu przedsięwzięcia. 

Ponadto zaistniały rozmaite rozbieżności interpretacyjnie odnośnie do np. 
rozumienia multimodalności w przypadku niektórych projektów. Wnioskodawcy 
wykazywali się odmiennym rozumieniem multimodalności niż eksperci INEA – 
dotyczy to takich inwestycji jak dostęp do portów morskich czy budowa 
wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi leżącymi w korytarzach TEN-T. 
Inwestycja drogowa likwidująca kolizję z linią kolejową była rozumiana przez 
wnioskodawców jako multimodalna i wpisująca się w kryteria CEF, podczas gdy 
w ocenie ekspertów była inwestycją stricte drogową. Podobne nieporozumienia 
zaistniały w kwestii poprawy dostępu drogowego do portów morskich – 
w rozumieniu beneficjentów była to inwestycja multimodalna ze względu na 
zmianę środka transportu, jaka następuje w porcie - to rozumowanie nie było 
w jakikolwiek sposób korygowane na szczeblu krajowym. Tymczasem projekty były 
oceniane w oderwaniu od ich kontekstu i odrzucane jako zawierające przewagę 
komponentu drogowego, co wynika z założeń strategicznych CEF. Wielu 
projektodawców zgłaszało uwagi dotyczące istoty alokacji środków pomiędzy 
transportem drogowym i kolejowym, twierdząc, że gdyby informacja o podziale 
środków pomiędzy tymi gałęziami transportu (90 do 10%)  była od początku jasna 
lub jeżeli istniałby konkretna i opisana metoda obliczania wartości komponentu 
drogowego do komponentu kolejowego w projektach typu mieszanego, to 
przygotowaliby swoje projekty w inny sposób. W szczególności dotyczy to koperty 
narodowej: nie było jasne, ile środków będzie dostępnych na poszczególne rodzaje 
działań – podział był wprowadzony na poziomie ogólnym CEF, ale nie w ramach 
kopert narodowych. Zdaniem beneficjentów zabrakło dokumentu określającego 
w jasny sposób, jaka część alokacji jest przeznaczona na transport drogowy, co 
pozwoliłoby zrezygnować ze zgłaszania projektów, które i tak nie miały szans na 
wsparcie. 



   

 

 

Z multimodalnością związane jest też kryterium podziału projektu na etapy. Źle 
przeprowadzony podział (bez uwzględnienia założeń strategicznych CEF) może 
skutkować odrzuceniem projektu. Przykładowo Urząd Miasta Gdańska wnioskował 
o środki na wykonanie  dokumentacji projektowej wiaduktu nad linią kolejową E65. 
W ocenie komisji wiadukt był typowym projektem drogowym, tymczasem budowa 
węzła przesiadkowego miała być dopiero następnym etapem projektu. Nie należy 
się dziwić miastu Gdańsk, że chciało rozpocząć inwestycję od projektu jej 
podstawowej i najbardziej potrzebnej części, z drugiej strony świadczy to jednak 
niewątpliwie o słabym obiegu informacji i błędnym wyobrażeniu o istocie 
mechanizmu, jakim jest CEF. 

Problemy w zrozumieniu intencji Komisji Europejskiej odnośnie do 
multimodalności oraz zrównoważonego transportu spowodowały też wpisanie na 
listę indykatywną SRT projektów drogowych usprawniających dostęp do portów, 
które nie miały szans na uzyskanie dofinansowania CEF ze względu na przewagę 
lub wyłączność komponentu drogowego. To aspekt, który wyraźnie odróżnia CEF 
od POIiŚ – te same projekty w POIiŚ prawdopodobnie zostałyby zakwalifikowane 
jako elementy infrastruktury morskiej i prawdopodobnie to było główną 
motywacją umieszczenia ich na liście indykatywnej Strategii Rozwoju Transportu 
z CEF jako głównym źródłem finansowania. 

Problem ze stworzeniem analizy kosztów i korzyści, zwłaszcza modeli i prognoz 
funkcjonowania inwestycji w przyszłości. Niektórzy projektodawcy byli tak 
zdezorientowani, że przyznawali, że wobec braku standaryzacji i parametryzacji 
takich analiz przedstawiali wartości bardzo orientacyjne i niemające wiele 
wspólnego z rzeczywistością. Jakkolwiek analiza CBA nie wydaje się dokumentem 
zbyt gruntownie badanym przez ekspertów pracujących dla INEA ze względu na 
ogólnie krótki czas analizy dokumentów, to było to przyczyną negatywnych 
rekomendacji ekspertów. 

Problem dobrania właściwego priorytetu do inwestycji o wysokiej dojrzałości. W 
przypadku niektórych inwestycji, które były przygotowane do realizacji 
i poszukiwano dla nich metod finansowania, problemem okazał się dobór 
właściwego priorytetu. Spowodowało to znaczne obniżenie szans już na starcie – 
np. kiedy wartość projektu przekraczała wartość wszystkich środków 
przeznaczonych na finansowanie projektów z danego priorytetu. W wielu 
przypadkach zbyt duże projekty nie mogą być kwalifikowane do puli ogólnej ze 
względu na fakt, że pojedynczy duży projekt infrastrukturalny mógłby wyczerpać 
całą pulę środków z danego priorytetu. Dlatego próby pozyskania środków na takie 
projekty z puli ogólnej bywają z góry skazane na porażkę. Z drugiej strony zmiana 
priorytetu nie zawsze jest możliwa bez głębokich i czasochłonnych ingerencji w 
sam projekt. Nadmierna dojrzałość może też spowodować, że projekt zostanie 



 

 

odrzucony ze względu na „brak czynnika zachęty”, tj. komisja uzna, że otrzymanie 
dofinansowania CEF nie zwiększa już znacząco szansy na realizację projektu, który 
i tak zostanie przeprowadzony. 

Problemy ze zgromadzeniem wkładu własnego. Dotyczą głównie małych 
beneficjentów CEF Telecom oraz niektórych beneficjentów CEF Transport – 
instytutów naukowo-badawczych i instytucji publicznych. Ci beneficjenci 
podkreślali, że brakuje dodatkowych narzędzi finansowania projektów na styku 
nauki i rozwoju, wdrożeń czy studiów (projektów studialnych). Ponadto dla 
instytucji naukowych, przyzwyczajonych do własnych programów finansowania 
badań naukowych, CEF jest nowością, do której podchodzi się raczej sceptycznie. 
Dla instytutów naukowych, które nie prowadzą działalności komercyjnej, 
uzyskanie 15% wkładu własnego do projektu studyjnego jest problemem, zwłaszcza 
jeśli projekt obejmuje badania rozwojowe – niekomercyjne, których wyniki mają 
być dostępne powszechnie. W takiej sytuacji podmioty starają się o dodatkowe 
finansowanie, ale daje się zauważyć brak systemowego rozwiązania 
odpowiadającego na tego typu problemy. 

 

Elektroniczna platforma do składania wniosków w początkowym okresie swojego 
istnienia nastręczała wielu problemów technicznych takich jak niewłaściwe 
zliczanie liczby znaków w dokumentacji, problemy z dodawaniem załączników, 
niepoprawne sumowanie się poszczególnych części wniosku aplikacyjnego czy 
brak zabezpieczenia przed jednoczesnym zalogowaniem się kilku osób. Jakkolwiek 
większość ww. niedogodności została już usunięta, to wciąż korzystanie z tego 
narzędzia do składania wniosków jest dla mniejszych projektodawców stresujące 
– znane są przypadki (dotyczące projektów zagranicznych) anulacji gotowych 
projektów wprowadzanych w ostatniej chwili, które przepadały ze względu na 
wybór nieodpowiedniej opcji w formularzu lub utrudnienia w funkcjonowaniu 
platformy ze względu na zbyt duże zainteresowanie beneficjentów w okresie tuż 
przed zamknięciem naboru.  

Kwestia kwalifikowalności środków. Dla małych beneficjentów CEF jest pod tym 
kątem atrakcyjnym i wygodnym instrumentem pozwalającym na szeroką 
kwalifikowalność środków takich jak dodatkowe wyposażenie czy wynagrodzenia 



   

 

 

pracowników uczestniczących w projekcie. W przypadku dużych beneficjentów 
poważny problem stanowi jednak niezrozumiała decyzja o krótszym (w przypadku 
poszczególnych naborów) niż w przypadku innych programów opartych na 
środkach z Funduszu Spójności (2023) okresie kwalifikowania wydatków. To duża 
bariera, szczególnie dla beneficjentów kolejowych. Ich zdaniem zasady powinny 
nie powinny być odmienne od tych obowiązujących w przypadku programów 
takich jak POIiŚ. Problem dotyczy szczególnie dużych i skomplikowanych 
projektów – jeżeli nie jest możliwe wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków 
dla wszystkich projektów, to powinno być to możliwe przynajmniej dla dużych, 
powyżej pewnej określonej wartości.  

 

Ponadto projekty telematyczne i informatyczne w porównaniu do projektów 
dotyczących twardej infrastruktury są trudniejsze do rozliczenia rezultatów 
w oparciu o wskaźniki, szczególnie gdy w ramach projektu zakupywane są usługi 
np. utrzymywania chmury danych. Zastrzeżenie dotyczy też kategoryzowania 
poszczególnych grupy wydatków, które zdaniem beneficjentów powinny być 
kategoryzowane w bardziej elastyczny sposób. Problem stanowi też wyraźny 
podział na koszty CAPEX i OPEX (koszty utrzymania i koszty inwestycyjne) – 
niesprawiający trudności w projektach dotyczących twardej infrastruktury, ale 
niejasny w odniesieniu do projektów telematycznych i informatycznych. 

Warto podkreślić, że dla części beneficjentów korzystających z programów 
opartych na Funduszu Spójności i przyzwyczajonych do wysokiego stopnia 
dofinansowania atrakcyjność puli ogólnej CEF Transport jest niska i postrzegają 
ją oni jako narzędzie oferujące nieproporcjonalnie niskie dofinansowanie 
w stosunku do koniecznego nakładu pracy.  

 



 

 

Wprawdzie przygotowanie dokumentacji do programów finansowanych 
z Funduszu Spójności jest oceniane jako bardziej czasochłonne i wymagające, ale 
dofinansowanie na poziomie 75-85% w pełni rekompensuje zdaniem 
projektodawców poniesiony nakład pracy, tymczasem CEF Transport w puli 
ogólnej oferuje przeciętne dofinansowanie w stopniu 20-30% na projekty 
inwestycyjne i do 50% na studia, co jest odbierane jako mało atrakcyjne. 

 

 

CEF składa się faktycznie z czterech różnych elementów zawierających cechy 
wspólne oraz odrębne: 

• CEF Transport – puli kohezyjnej („koperty narodowej”); 
• CEF Transport – puli ogólnej; 
• CEF Energy; 
• CEF Telecom. 

Podstawowe wnioski dla każdej z tych części są uwzględnione na schematach 
poniżej. Dodatkowo jednorazowo organizowany był pojedynczy nabór projektów 
CEF Synergy. 

 

Pula kohezyjna CEF Transport (por. Rysunek 7) stanowi jedną z największych części 
CEF, jednak jej udział będzie maleć – przyszłość tej puli jest elementem 
kompleksowej decyzji o przyszłości Unii Europejskiej oraz roli Polski w UE. Składa 
się ona z „kopert narodowych” przeznaczonych dla projektów z danego kraju, 
dofinansowywanych pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny na szczeblu 
unijnym. 

Polska odnosi duży sukces, wykorzystując przyznaną „kopertę narodową”. 
Dofinansowanie otrzymują przede wszystkim dobrze przygotowane projekty 
z zakresu infrastruktury liniowej, zwłaszcza kolejowej. 

Oprócz specyficznego sposobu zarządzania tym instrumentem, jest to również 
efektem dobrej jakości wniosków zgłaszanych przez PKP PLK, przygotowanych po 
części we współpracy z inicjatywą Jaspers z myślą o poprzedniej perspektywie 
finansowej, a także dobrego wpisywania się kolei w priorytety polityki 
transportowej UE. 



   

 

 

Mimo dużego znaczenia dla sieci TEN-T, ze względu na restrykcyjną politykę 
transportową UE, sukcesów nie odniosły planowane do realizacji projekty drogowe 
(drogi S1 i S3 – odcinki łączące Polskę ze Słowacją i Polskę z Czechami oraz odcinki 
dostępowe do portów morskich), jednakże w ogólnym rozrachunku nie powoduje 
to istotnego uszczerbku dla absorbcji środków CEF do realizacji polskiej polityki 
transportowej. 

 

 

 

 

Pula ogólna CEF Transport (por. Rysunek 8) charakteryzuje się bezpośrednią 
konkurencją projektów transportowych zgłaszanych przez beneficjentów 
z różnych krajów Europy. Poszczególne nabory są negocjowane przez państwa 
członkowskie w ramach komitetów CEF oraz ogłaszane na bieżąco i dotyczą 
różnego rodzaju przedsięwzięć – nie tylko stricte infrastrukturalnych, ale również 
np. dotyczących cyfryzacji, dekarbonizacji poprzez zwiększanie udziału paliw 
alternatywnych (infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, gazyfikacja 



 

 

promów morskich) czy szeroko pojętej budowy konkurencyjności kolei (poprzez 
wdrażanie pociągów liniowych i usług cyfrowych dla klientów). 

Polska uzyskała w ramach puli CEF Transport dofinansowanie dla kilku projektów, 
głównie infrastrukturalnych (aczkolwiek nie tylko – np. miasto Kraków będzie 
realizowało projekt w zakresie zaplanowania rozwoju sieci transportu szynowego). 
Niemniej jednak porównanie z liderami wskazuje na możliwość aktywniejszego 
udziału w tym narzędziu. 

Do przyczyn niskiego wykorzystania puli ogólnej CEF Transport przez Polskę 
zaliczyć można wysoką koncentrację całej polskiej polityki transportowej na 
budowie infrastruktury liniowej. Podejście takie – słuszne w pierwszej dekadzie po 
akcesji – powoli się przeżywa wobec coraz lepszego stanu polskich dróg i kolei (w 
ramach sieci TEN-T) i jednoczesnego braku efektów takiej polityki w zakresie 
zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania systemu transportowego – 
dekarbonizacji i przesunięcia modalnego (np. zwiększenia udziału przyjaznych 
środowisku środków transportu w przewozach czy złego stanu powietrza 
w polskich miastach). 

Środki CEF są wykorzystywane przez Polskę w niewielkim stopniu nawet przy 
realizacji takich projektów, które zostały wypracowane w ramach planowania 
obecnej polityki gospodarczej i potencjalnie mogłyby dobrze wpisać się w cele CEF 
(np. w zakresie elektromobilności czy planowania sieci połączeń wokół 
Centralnego Portu Komunikacyjnego). Wynika to przede wszystkim z braku 
aktywnego zachęcania potencjalnych beneficjentów i braku wsparcia przy 
wypracowywaniu projektów i sporządzeniu wniosków projektowych, które różnią 
się od wniosków sporządzanych dla źródeł unijnych zarządzanych krajowo. 

Liderzy dzięki posiadaniu własnej, wypracowanej wspólnie z potencjalnymi 
beneficjentami wizji rozwoju mają możliwość takiego lobbowania na etapie 
wypracowywania zasad naboru przez komitet CEF, aby ich zaawansowane 
w przygotowaniu projekty były kwalifikowalne i uzyskały dobrą ocenę. 
Jednocześnie jednak przygotowanie projektów jest niezależne od dofinansowania 
CEF, dzięki czemu w momencie naboru można zgłosić dojrzały projekt – czas na 
przygotowanie wniosku projektowego jest bowiem wystarczający do 
przygotowania dokumentacji, ale nie całości projektu. 



   

 

 



 

 

CEF Energy (por. Rysunek 9) w sferze grantowej skupiony jest na czterech 
rodzajach projektów – budowie oraz pracach studialnych w zakresie infrastruktury 



 

 

gazowej oraz energetycznej. Zakres ten w najbliższych latach może ulec pewnemu 
rozszerzeniu o rurociągi. Niewielki sukces przyniosły instrumenty finansowe 
zarządzane przez EBI i ich przyszłość jest niepewna. 

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie projekty infrastrukturalne i studia 
będące na liście projektów PCI – Projects of Common Interest. W praktyce zatem 
projekt aplikowania o fundusze CEF w niewielkim stopniu opiera się o właściwy 
proces naboru organizowany przez INEA (jest to jedynie formalność) – kluczowe 
jest natomiast zgłaszanie projektu na aktualizowaną co dwa lata listę PCI 
zarządzaną przez DG Energy. Proces ten ma charakter oceny merytorycznej oraz 
akceptacji politycznej. 

W Polsce istnieje zatem dwóch głównych potencjalnych beneficjentów CEF 
Energy, z których jeden – GAZ System SA, operator systemu gazowego, aktywnie 
pozyskuje finansowanie w ramach CEF zarówno na prace infrastrukturalne, jak 
i studialne. 

W przypadku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA sytuacja jest bardziej 
skomplikowana. Spółka ta nie aplikuje o dofinansowanie CEF, czego bezpośrednią 
przyczyną jest gotowość studiów i zapewnienie finansowania dla wszystkich 
projektów na liście PCI. Z drugiej strony przedstawiciele Komisji Europejskiej słabo 
oceniają aktywność Polski w zgłaszaniu nowych projektów na listę PCI, zwłaszcza 
w kontekście słabych wyników naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa systemu 
elektroenergetycznego (możliwość eksportu 10% produkowanej energii do 2020 r. 
i 15% do 2030 r.). 





   

 

 

 

 

CEF Telecom (por. Rysunek 10) jest narzędziem integrującym wcześniejsze 
narzędzia wsparcia unijnego w dziedzinie telekomunikacji, skupionym na realizacji 
międzynarodowych, wielopartnerskich usług elektronicznych dla mieszkańców 
Europy. Nabory prowadzone są w związku z realizacją konkretnego projektu i 
bardzo często zgłaszane jest do nich pojedyncze partnerstwo, a zatem koncepcja 
projektu powstaje już na etapie zarządzania komponentem. 

Usługi takie z reguły wymagają współdziałania podmiotów publicznych 
oferujących usługi oraz instytutów naukowo-badawczych, które w Polsce 
charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i atrakcyjnymi kosztami. 

Większość partnerstw powstałych w projektach CEF z udziałem podmiotów 
polskich opiera się na ich długoletnich kontaktach z partnerami zachodnimi. 
Problemem są jednak sytuacje, w których takich kontaktów nie ma – skutkiem jest 
nie tylko niska alokacja środków dla Polski, ale również nieuwzględnienie 
w projekcie potrzeb polskich obywateli czy polskich zasobów danych – np. przy 
tworzeniu zautomatyzowanego tłumaczenia istnieje ryzyko nieuwzględnienia 
języka polskiego, co wpływa na jakość ważnego projektu na szczeblu Komisji. 

Kluczową rolę w CEF Telecom grają zatem władze publiczne – liderzy integrują 
funkcję punktu kontaktowego i liderów CEF, aktywnie poszukując w swoich 
krajach podmiotów do realizacji jak największej części projektów, a także 
dostosowując koncepcję projektu do kompetencji i potrzeb swojego kraju. Niestety 



 

 

w Polsce działalność punktu kontaktowego CEF była mało aktywna, zaś w ostatnich 
miesiącach – była de facto zawieszona z przyczyn kadrowych. 



 

 



   

 

 

 

Rekomendacje oparte są na intensyfikacji trwającej zmiany podejścia państwa 
polskiego (por.Rysunek 11): 

▪ od polityki budowy infrastruktury, do „pomysłów” – polityki 
kompleksowo rozwiązującej istniejące problemy sektorowe przy użyciu 
działań infrastrukturalnych, wspieranych działaniami 
komplementarnymi, w tym innowacyjnymi; 

▪ od reagowania na nabory CEF, do aktywnego ich współkształtowania 
oraz wyprzedzającego przygotowywania projektów; 

▪ od sprawdzania wniosków beneficjentów CEF, do ich współtworzenia 
i współaplikowania. 



 

 

 



   

 

 

Rekomendacje wypracowane w niniejszym projekcie mają charakter ogólny dla 
wszystkich rodzajów CEF, niemniej jednak ich ważność jest zróżnicowana dla 
poszczególnych komponentów. Najistotniejsze jest zwiększanie aktywności 
polskich beneficjentów w zakresie: 

• puli ogólnej CEF Transport – notowana jest bowiem największa alokacja 
środków przy najmniejszym udziale polskich beneficjentów, a jednocześnie 
projekty CEF mogą bardzo dobrze wpisać się w aktualne cele strategiczne 
polskiego rządu. 

• CEF Energy – gdzie istnieje możliwość osiągnięcia sukcesu ze względu na 
dużą potrzebę integracji sieci w świetle unijnej polityki energetycznej, zaś 
proces aplikowania jest długotrwały ze względu konieczność uprzedniego 
uzyskania statusu PCI (kolejna lista PCI będzie ogłoszona w 2019 r., co 
oznacza konieczność pilnego rozpoczęcia przygotowania projektów 
i faktyczne ich rozpoczęcie za minimum trzy lata). 

Rekomendacje związane są przede wszystkim ze zmianą roli państwa 
członkowskiego z reagującego na ogłaszane konkursy na aktywnie kształtujące 
zarówno działania po stronie krajowej, jak i na szczeblu Unii Europejskiej. 
Poszczególne aspekty tej zmiany zostały opisane w poszczególnych 
rekomendacjach. 

 

 

Podstawą zwiększania udziału Polski w CEF powinien być większy nacisk na 
kreowanie pomysłów na rozwój sektorów infrastrukturalnych (zwłaszcza 
transportowego) opartych nie tylko na prostym rozwoju infrastruktury. Ten 
paradoks jest szczególnie widoczny w przypadku sektora transportowego, gdzie 
dotychczasowe inwestycje – chociaż pozwoliły uzupełnić cywilizacyjne 
zaniedbania – nie przyniosły oczekiwanego efektu w zakresie rozwoju transportu 
przyjaznego środowisku będącego priorytetem CEF. Wynika to z braku działań 
komplementarnych do rozwoju infrastruktury, czyli właśnie „pomysłów”. 

„Pomysły” nie muszą koniecznie być innowacjami, jednakże mogą nimi być – 
przykładowo w przypadku priorytetowej dla CEF kolei mogą dotyczyć np. budowy 



 

 

terminali przeładunkowych wzdłuż sieci TEN-T czy też uruchamiania na niej 
pociągów liniowych. Część „pomysłów” już istnieje, nawet nierzadko w polskich 
dokumentach strategicznych – jak np. budowa ładowarek do pojazdów 
elektrycznych – wymagają jednak one działania i konkretyzacji. 

Dobrze, jeśli „pomysły” będą się wpisywały w dotychczasowe priorytety CEF, przy 
czym nie należy ich dyskwalifikować, jeśli tylko będą wpisywały się w priorytety 
unijnej polityki transportowej. Wówczas jednak wymagana jest szczególna 
aktywność w ich promowaniu (patrz część 2.2). 

„Pomysły” powinny powstawać w sposób skoordynowany na szczeblu krajowym, 
znany polskim członkom komitetów CEF. Jednak w ich powstawanie aktywnie 
powinny być zaangażowane – po odpowiednim wzmocnieniu – komórki do spraw 
innowacji i rozwoju różnych podmiotów na rynku transportowym (np. PKP SA, PKP 
PLK, PKP Cargo). 

Warto, aby „pomysły” były zapisane w odpowiednich strategiach, aczkolwiek 
proces ich powstawania może być dynamiczniejszy niż aktualizacja strategii. Z 
punktu widzenia systemu zarządzania CEF nie jest przeszkodą, jeśli nie będą 
one wymienione explicite w odpowiednich dokumentach. 

Rekomendację w ujęciu schematycznym zawiera Rysunek 12. 

  



   

 

 

 

 

 

Zarówno realizując „pomysły”, jak i klasyczne projekty infrastrukturalne, należy 
pamiętać, że niezależnie od komponentu CEF zabieganie o dofinansowanie 
w ramach konkursów CEF nie zaczyna się w momencie ogłoszenia konkursu 
(reakcją), lecz wcześniej – aktywnym działaniem w ramach negocjowania przez 
przedstawicieli państw członkowskich zasad naboru CEF (CEF Transport, 
Telecom) oraz tworzenia list projektów PCI (CEF Energy). 



 

 

Jest to tym istotniejsze, że czas na przygotowanie projektów CEF jest krótki – 
w sześć miesięcy od ogłoszenia naboru należy przedstawić projekt dojrzały, czyli 
taki, który nie będzie wymagał wielomiesięcznych przygotowań formalno-
prawnych (przygotowania dokumentacji i zezwoleń, pozyskania gruntów). Sześć 
miesięcy jest czasem wystarczającym na przygotowanie aplikacji, lecz nie całości 
projektu. 

Stąd już na etapie negocjacji należy mieć sprecyzowane priorytety inwestycyjne 
i negocjacyjne i doprowadzać do takiego kształtowania zasad konkursów, aby 
później uzyskać dofinansowanie dla jak największej liczby projektów. 

Barierą w takim działaniu jest nie tylko brak „pomysłów” i priorytetów 
inwestycyjnych, ale również zła komunikacja – negocjatorzy wywodzący się ze 
struktur wdrożeniowych (a nie strategicznych) często nie wiedzą, jakie projekty 
mogą być zgłaszane do CEF przez krajowych beneficjentów. Stąd też realizacji tej 
rekomendacji będą również służyły również dwie kolejne: aktywna komunikacja 
z potencjalnymi beneficjentami oraz koncentracja kompetencji w zakresie 
poszczególnych rodzajów CEF. W ten sposób negocjatorzy będą znali podaż 
projektów, zaś beneficjenci będą mogli bez opóźnienia dopasowywać je w razie 
niepełnego sukcesu negocjacyjnego do warunków naboru. 

Rekomendację w ujęciu schematycznym przedstawia Rysunek 13. 



   

 

 

 

 

Jak już wspomniano w poprzednich rekomendacjach, istotnym wyzwaniem jest 
komunikacja między podmiotami zajmującymi się wdrażaniem CEF w Polsce 
(punktami kontaktowymi) a potencjalnymi beneficjentami. Obecnie dość często 
jest ona ograniczona do imprez informacyjnych i późniejszego sprawdzania 
wniosku pod względem formalnym – które w przypadku beneficjentów 



 

 

niemających doświadczenia jest uznawane za mało pomocne, zaś przez 
doświadczonych – za zbędne i zbyt rozbudowane. 

Aby skutecznie zwiększyć wykorzystanie przez polskich beneficjentów środków 
CEF, należy wykorzystać metody aktywnej komunikacji – nie tylko poprzez 
bezpośredni kontakt z beneficjentami i zachęcanie do aplikowania, ale również 
przez współaplikowanie analogiczne do stosowanych w przypadku EFIS oraz 
innych krajów, gdzie władze rządowe bywają liderami projektów. 

Można to osiągnąć dwoma głównymi sposobami: 

• poprzez zachęcanie potencjalnych beneficjentów i deklarowanie im 
pomocy, zaś w przypadku braku zainteresowania – poprzez narzędzia 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa; 

• poprzez tworzenie konsorcjów, w których ministerstwa lub inne podmioty 
publiczne stają się podmiotem wiodącym, zapraszając do współpracy 
szerokie grono aplikujących. 

Rekomendację w ujęciu schematycznym przedstawia Rysunek 14. 



   

 

 

 



 

 

 

Ważnym elementem rekomendacji jest zmiana podejścia do współpracy z 
beneficjentami na etapie przygotowywania wniosków. W badaniu stwierdzono, że 
dotychczasowe uwagi składane przez podmioty akceptujące wniosek mają 
charakter bardzo ogólny i formalny, zaś potencjalni beneficjenci są bezradni 
i nieprzekonani o ich słuszności. 

Rozwiązaniem w tym przypadku jest aktywniejsza pomoc beneficjentom 
w przygotowywaniu wniosków w przypadku projektów dających szanse na wysoką 
ocenę merytoryczną. 

Pomoc udzielana potencjalnym beneficjentom powinna obejmować np. 
uzupełnianie brakujących pól wniosków (na podstawie wywiadów i dodatkowych 
wyjaśnień w języku polskim), parafrazowanie i skracanie, przenoszenie treści 
między polami wniosku, sprawdzanie przez native speakerów, wykonywanie analiz 
kosztów i korzyści. 

Pomoc ta może być wykonywana bezpośrednio przez punkt kontaktowy lub na 
zasadzie pipeline przez podmioty zewnętrzne in-house (np. CUPT – w przypadku 
CEF Transport) lub konsultanta. Podejście takie jest konieczne w szczególności, by 
zachęcić do szerokiego aplikowania podmioty biznesowe, jednak jest istotne 
również w przypadki samorządów i podmiotów publicznych. 

Powinno ono skutkować większą zdolnością późniejszego samodzielnego 
przygotowywania wniosków, aczkolwiek w szczególności warto rozważyć 
centralizację sporządzania analiz kosztów i korzyści również w przypadku 
podobnych projektów sporządzanych przez wprawnych beneficjentów. 

Jednocześnie jednak w przypadku projektów niemających szans na wysoką ocenę 
merytoryczną należy zaniechać znacznych nakładów publicznych na jego 
doskonalenie, co nie powinno jednak oznaczać braku akceptacji krajowej, o ile 
dany wniosek nie jest sprzeczny z politykami krajowymi. 

Rekomendację w ujęciu schematycznym przedstawia Rysunek 15. 



   

 

 

 

 

Realizacja przedstawionych rekomendacji wymaga znacznych zmian w organizacji 
systemu zarządzania funduszami CEF w związku z koniecznością pełnienia przez 
podmioty publiczne aktywniejszej roli w zakresie kontaktu z beneficjentami i 
organami unijnymi. 

Co więcej, w celu kreowania projektów kompleksowo rozwiązujących problemy 
sektorowe zasadne jest przybliżenie tej roli do – wymagających wzmocnienia 



 

 

o kwestie innowacyjne i pozainfrastruktralne – struktur kreujących polityki, a nie 
struktur wdrożeniowych. 

Jest to rozwiązanie w dużej mierze oparte na sukcesie zwiększania udziału polskich 
beneficjentów w EFIS, gdzie podobny zespół powstał w ramach Departamentu 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju. 

Rekomendacja ta w pierwszym rzędzie (pilotażowo) powinna zostać wdrożona 
w odniesieniu do CEF Transport (puli ogólnej) ze względu na jej dużą wartość 
i bardzo mały udział polskich beneficjentów. 

Rekomendację w ujęciu schematycznym przedstawia Rysunek 16. 

 



   

 

 

 

Jednocześnie w celu odciążenia aparatu rządowego zaleca się ograniczenie 
kontroli formalnej wniosków przez Polskę – o ile beneficjent nie wystąpi 
o kompleksowe wsparcie, o którym mowa w części 2.4 . Jest to bowiem proces 
skracający czas na przygotowanie aplikacji i angażujący aparat publiczny. 

Uzgodnienie wniosku przez kraj członkowski powinno następować w każdym 
przypadku, jeśli projekt nie stoi w sprzeczności z krajowymi politykami rozwoju 
i sektorowymi. Warto rozważyć – wzorem innych krajów – udzielanie uzgodnienia 
na etapie draftu wniosku, co umożliwi równoczesne udoskonalanie formalne 
wniosku przez beneficjenta oraz uzgodnienie merytoryczne. 

 





   

 

 



 

 

 

 

Podział na pule środków w ramach CEF Transport ujawnia dominujący wpływ 
dofinansowania z Funduszu Spójności na ogólną wartość otrzymanych środków. 
Zarówno pod względem liczby projektów, jak i wartości dofinansowania polscy 
beneficjenci otrzymali znacząco większą część środków z puli dla państw 
kohezyjnych niż podmioty z pozostałych państw. Udział w wykorzystaniu środków 
z puli ogólnej CEF Transport wyniósł jedynie 0,35% (por. Rysunek 18). 

  

 

Średnio najwyższa wartość dofinansowania z instrumentu CEF przypadała na 
projekty z zakresu transportu – 35,9 mln €, zaś najniższa – na projekty 
telekomunikacyjne. We wszystkich programach poza CEF Synergy polskie projekty 
otrzymały średnio wsparcie wyższe niż wynosiła średnia wartość dla wszystkich 
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krajów, najwyższe również w projektach transportowych – 108,4 mln € (por. 
Rysunek 19).  

 

 

 

CEF Transport charakteryzuje zarówno najwyższy przydział przeznaczonych 
środków, największa liczba wspartych projektów, jak i najwyższa kwota 
dofinansowania w przeliczeniu na projekt. Projekty transportowe różnią się także 
między sobą z uwagi na pulę, z której przyznawane jest dofinansowanie, czy na 
rodzaj prac (podział na studia, prace i projekty mieszane).  

Zarówno liczba, jak i łączna wartość dofinansowania projektów CEF Transport od 
czasu powołania tego instrumentu w 2014 r. spadają.  

W pierwszym roku naborów dofinansowanie otrzymało 276 projektów, natomiast 
w ostatnim – już tylko 152. Także liczba polskich projektów ze wsparciem jest 
niższa niż dawniej – spadła z poziomu 17 projektów w 2014 r. do 10 projektów  
w 2016 r. Liczbę dofinansowanych projektów w ramach CEF Transport w Polsce  
i w pozostałych krajach w latach 2014-2016 prezentuje Rysunek 20. 
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Kwota wsparcia w 2014 r. kształtowała się na poziomie ponad 13 mld €, zaś  
w kolejnych latach na poziomie odpowiednio ok. 6 mld € i 2,5 mld €.  
W pierwszych dwóch latach naborów polscy projektodawcy otrzymali kwotę 
równą prawie 2 mld €, zaś w ostatnim roku – o połowę mniejszą. Wartość 
dofinansowanych projektów w ramach CEF Transport w Polsce i w pozostałych 
krajach w latach 2014-2016 przedstawia Rysunek 21. 



   

 

 

 

Na tle wszystkich projektów wyróżniają się te „ogólnounijne”, których 
transgraniczność determinuje udział podmiotów z więcej niż jednego kraju. 
Spośród 623 projektów 174 (27,9%) miały charakter ogólnounijny7. Jedynym krajem, 
który nie otrzymał dofinansowania, była Estonia. O pomoc z instrumentu CEF 
Transport ubiegała się również Serbia, która nie jest członkiem UE. Największe 
wsparcie pod względem liczby projektów otrzymały Hiszpania, Niemcy i Francja, 
zaś najmniejsze – Luksemburg, Łotwa i Serbia. Polska otrzymała za to najwyższe 
dofinansowanie na projekty transportowe realizowane samodzielnie ze wszystkich 
państw. Wsparcie dla Polski na poziomie ponad 4,5 mld € dwukrotnie przekracza 
wsparcie dla Hiszpanii, która realizowała najwięcej projektów i otrzymała najwięcej 
środków z pozostałych państw. Liczbę dofinansowanych projektów i wartość 
dofinansowania w ramach CEF Transport w podziale na kraje beneficjentów 
przedstawia Rysunek 22. 
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Z 623 projektów transportowych o wartości prawie 22,4 mld € 273 projekty  
o łącznej kwocie dofinansowania ok. 5,1 mld € zostały zgłoszone przez państwa 
EU-15, co stanowi udział na poziomie 43,82% pod względem liczby projektów oraz 
22,97% pod względem ich wartości (por. Tabela 2). 

Udział państw EU-15 pod względem liczby 
projektów 

43,82% 

Udział państw EU-15 pod względem 
wartości dofinansowania 

22,97% 

Dofinansowanie na projekty transportowe w podziale na priorytety różni się  
w zależności od puli, z której przyznawane są pieniądze. Środki z Funduszu 
Spójności mogą być przeznaczane tylko na projekty dotyczące sieci bazowej  
lub związane z priorytetami horyzontalnymi. W „puli ogólnej” dofinansowanie 
można uzyskać także na inne gałęzie transportu i cele. Na potrzeby analizy 
priorytety zostały połączone w kilka grup, do których zaliczono dostępność 
transportową, połączenie z sąsiadującymi krajami, transport towarów, 
bezpieczeństwo, transport miejski, sieć komplementarną, transport multimodalny, 
inteligentne systemy transportowe, transport morski, transport lotniczy, 
innowacje i transport kolejowy. Naturalnie najwyższa liczba projektów wraz z 
najwyższą kwotą dofinansowania przypadła priorytetowi „sieć bazowa”.  
Z pozostałych dziedzin w pierwszej trójce pod względem liczby projektów i ich 
wartości znalazły się transport kolejowy, transport lotniczy oraz innowacje. Liczbę 
dofinansowanych projektów oraz wartość dofinansowania w ramach CEF 
Transport w podziale na priorytety prezentuje Rysunek 23. 



 

 

 

We wszystkich naborach zgłoszono łącznie 67 projektów transportowych  
z Polski, z czego 43 otrzymało dofinansowanie, a 24 zostały odrzucone. Wartość 
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stopnia odrzucenia dla projektów transportowych w poszczególnych latach 
przedstawia Tabela 3. 

26 9 35% 

21 5 24% 

20 10 50% 

67 24 36% 

Spośród dofinansowanych projektów 29 stanowiły te finansowane ze środków 
Funduszu Spójności, które Polska otrzymała jako państwo kohezyjne, a 14 –z puli 
ogólnej. Oznacza to, że dofinansowano więcej projektów z przesuniętych środków. 
Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku projektów odrzuconych  
– 15 z nich pochodziło z puli ogólnej, a tylko 9 z Funduszu Spójności. Liczbę 
polskich projektów dofinansowanych i odrzuconych w ramach CEF Transport  
w podziale na pule środków prezentuje Rysunek 24. 



 

 

 

  

Pochodzenie środków mocno różnicuje projekty pod względem ich wartości. Jak 
zaznaczono w Rozdziale 1.1, wartość dofinansowania projektów z puli ogólnej 
wynosiła ok. 16,5 mln €, co stanowiło jedynie 0,35% wszystkich środków 
przyznanych Polsce w ramach CEF Transport. Wartość dofinansowania dla 
polskich projektów w ramach CEF Transport w podziale na pule środków 
przedstawia Rysunek 25. 



   

 

 

 

  

Tak jak w przypadku struktury projektów według gałęzi transportu w całej Europie, 
pule środków mają przełożenie na strukturę projektów polskich. W 2016 r. 
dofinansowanie otrzymało dziewięć projektów, z czego po jednym projekcie w 
zakresie transportu morskiego, lotniczego i miejskiego, dwa w zakresie paliw 
alternatywnych oraz pięć dotyczących transportu kolejowego. Odrzucone zostały 
trzy projekty kolejowe, po dwa z dziedziny transportu drogowego, morskiego i 
paliw alternatywnych oraz jeden z zakresu transportu miejskiego. Liczbę polskich 
projektów dofinansowanych i odrzuconych w ramach CEF Transport w 2016 r.  
w podziale na gałęzie transportu ilustruje Rysunek 26. 
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Struktura gałęziowa projektów ma także odzwierciedlenie w ich wartościach. 
Środki przyznane projektom z obszaru transportu morskiego, lotniczego, 
miejskiego i paliw alternatywnych o wartości łącznej 8,4 mln € stanowią jedynie 
1,02% wszystkich środków przyznanych na realizację polskich projektów 
transportowych w 2016 r. (por. Rysunek 27). 
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Dane dotyczące wyników konkursów pozwalają również przeprowadzić analizę 
pod kątem rodzaju prac. Mając na uwadze strukturę projektów z 2016 r., można 
stwierdzić, że w przypadku polskich projektów dofinansowane najczęściej były te 
polegające na pracach, a w mniejszym stopniu studia i projekty mieszane. Również 
w strukturze projektów odrzuconych większą grupę stanowią prace niż studia, zaś 
projektów mieszanych w tej grupie nie ma. Natomiast w ogóle wspartych 
projektów prawie 90% stanowiły studia i projekty mieszane. Strukturę projektów 
w Polsce (dofinansowanych i odrzuconych) i w pozostałych krajach według rodzaju 
prac przedstawia Rysunek 28. 



 

 

 

 

Największa spośród programów CEF liczba polskich projektów wspartych  
w ramach CEF Transport oznacza zróżnicowaną grupę beneficjentów. Wśród 
projektodawców z Polski można znaleźć zarządców infrastruktury kolejowej (PKP 
Polskie Linie Kolejowej SA), drogowej (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad) i portowej (zarządcy portów w Gdańsku oraz w Szczecinie  
i Świnoujściu), zarządcę ruchu lotniczego (Polską Agencję Żeglugi Powietrznej), 
przedsiębiorstwa (m.in. PKP Cargo SA i Lotos Paliwa Sp. z o.o.), jednostki 
samorządu terytorialnego (miasta Gdańsk i Kraków) i instytuty badawcze (np. 
Państwowy Instytut Motoryzacji). Dofinansowanie na największą liczbę projektów 
i – co wynika z wcześniejszych analiz – również największą kwotę dofinansowania 
otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe SA, czyli zarządca państwowej sieci linii 
kolejowych. Niektórzy beneficjenci, jak PKP PLK SA, GDDKiA, PIMOT, CARGOTOR 
Sp. z o.o., Lotos Paliwa Sp. z o.o. czy miasto Gdańsk, mają doświadczenie zarówno 
w dziedzinie dofinansowanych, jak i odrzuconych wniosków. Dwa z wniosków 
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GDDKiA zostały dwukrotnie odrzucone. Dotyczyły one budowy dróg 
ekspresowych S1 i S3, a środki miały pochodzić z Funduszu Spójności (czyli z 
„koperty narodowej”)8. Natomiast jeden z projektów Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk SA został odrzucony w naborze z 2014 r., a przyjęty w roku kolejnym. Inni 
projektodawcy, których wszystkie wnioski zostały odrzucone, to miasta Mińsk 
Mazowiecki i Szczecin, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, przedsiębiorstwa PGNiG 
Obrót Detaliczny Sp. z o.o., OT Port Gdynia, DCT Gdańsk, Adampol czy Green 
Electric Cars. Liczbę polskich projektów dofinansowanych w CEF Transport 
według typu beneficjenta przedstawia Rysunek 29. 
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Warunki udzielania wsparcia określone w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady o CEF zakładają możliwość dofinansowania wyłącznie  
działań w ramach projektów PCI z sektora energii elektrycznej i gazu ziemnego, co 
dla Polski oznacza ograniczenie grupy potencjalnych beneficjentów do dwóch 
podmiotów, tzn. spółek GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A. 

Jedynym polskim podmiotem biorącym udział w procedurach konkursowych 
naborów w ramach CEF Energia był operator gazociągów – GAZ-SYSTEM S.A. – 
będący spółką Skarbu Państwa. Co ciekawe, GAZ-SYSTEM S.A. jest również 
największym w całej Unii Europejskiej beneficjentem środków instrumentu 
spośród wszystkich projektodawców inwestycji z zakresu energetyki.  
W odniesieniu do wszystkich działań, na realizację których spółka GAZ-SYSTEM 
S.A. otrzymała wsparcie finansowe, wnioski o dofinansowanie z CEF Energia 
składane były wraz z projektodawcą z innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, tj. z Czech, Danii, Litwy lub Słowacji.  



   

 

 

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie korzystała dotychczas  
z pomocy finansowej w ramach instrumentu, jak również nie brała udziału  
w naborach wniosków, ponieważ inwestuje głównie w sieci wewnątrzkrajowe. 
Projekty tego rodzaju są finansowane z POIiŚ 2014-20209. 

Łącznie w ramach CEF Energia polski podmiot otrzymał wsparcie dla sześciu 
projektów, w tym czterech w 2014 r. oraz po jednym w latach 2015 i 2016. Cztery z 
tych projektów otrzymały wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, 
pozostałe odpowiednio 40% i 60% kosztów. We wszystkich krajach dofinansowano 
do tej pory 96 projektów, a w każdym roku ich liczba oscylowała wokół 30. Liczbę 
dofinansowanych projektów w latach 2014-2016 przedstawia Rysunek 30. 

 

Jeśli chodzi o wartość dofinansowania, była ona mocno zróżnicowała  
w poszczególnych latach. W 2014 r. polskie projekty otrzymały wsparcie w kwocie 

                                                   



 

 

219 mln €, w 2016 r. –  107,8 mln €10, zaś w 2015 r. – jedynie 200 tys. €. Wartość 
dofinansowanych projektów w latach 2014-2016 przedstawia Rysunek 31. 

 

 

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie państwa otrzymały dofinansowanie z CEF 
Energia. Z zerową liczbą projektów pozostają Belgia, Bułgaria i Luksemburg. 
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Spośród 120 beneficjentów 66 pochodziło z krajów EU-15, co oznacza udział na 
poziomie 55%. Wartość przedstawia Tabela 4. 

Udział krajów EU-15 według liczby 
projektów 

55,00% 

 

Najwięcej projektów energetycznych zostało dofinansowanych w Wielkiej Brytanii, 
Francji i Grecji, zaś najmniej – w Austrii i na Malcie. Polska z siedmioma wspartymi 
projektami plasuje się na 4. miejscu. Liczbę dofinansowanych projektów według 
kraju beneficjenta przedstawia Rysunek 32.  



 

 

 

 

Tylko jeden projekt, o którego dofinansowanie ubiegał się GAZ-SYSTEM S.A.,  
nie otrzymał wsparcia z instrumentu CEF. Wartość stopnia odrzucenia dla 
projektów energetycznych przedstawia Tabela 5. 
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7 1 14,29% 

 

Przedmiotem projektu były studia przedinwestycyjne rozbudowy terminala LNG 
w Świnoujściu o wartości 14,3 mln €(z oczekiwanym dofinansowaniem 7,15 mln €). 
Projekt otrzymał ocenę negatywną w pięciu z siedmiu kryteriów: wymiar 
transgraniczny, pozytywne efekty zewnętrzne, solidność przygotowania planu 
realizacji działania, potrzeba przezwyciężenia barier finansowych oraz 
stymulujący efekt wsparcia z CEF na rozwój projektu11. Decyzję Komisji 
Europejskiej o nieprzyznaniu dofinansowania można wyjaśnić niewielkim 
średniorocznym wykorzystaniem terminali LNG (20-30%), ze względu na które nie 
są one dalej promowane.  

 

Do tej pory nabór wniosków do CEF Synergy odbył się wyłącznie raz - w 2016 r. W 
ramach tego naboru dofinansowanie otrzymało siedem projektów. Cztery z nich 
realizowane były przez beneficjentów z więcej niż jednego kraju, pozostałe trzy – 
samodzielnie. Wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości 60% 
kosztów kwalifikowalnych.  

Wśród beneficjentów znalazły się dwie jednostki administracji rządowej, dwa 
przedsiębiorstwa, zarządca infrastruktury kolejowej oraz operator sieci gazowej  

                                                   



 

 

i dostawca energii elektrycznej. Beneficjenci pochodzą z 10 krajów Unii 
Europejskiej, z czego 6 z nich to kraje EU-15. Wartość udziału krajów EU-15 w 
naborze CEF Synergy wynosi 60% . 

Beneficjentami polskiego projektu, który otrzymał dofinansowanie, są Grupa Lotos 
S.A. – koncern naftowy zajmujący się m.in. wydobyciem i przerobem ropy naftowej 
– oraz GAZ-SYSTEM S.A. – operator gazociągów będący również jedynym 
beneficjentem projektów w ramach CEF Energia (por. 1.2). Przedmiotem projektu 
było studium wykonalności centrum przeładunku LNG  
w Gdańsku. Grupa Lotos otrzymała wsparcie w wysokości 803 tys. €, a GAZ-
SYSTEM S.A. – 245 tys. €.  

 

CEF Telekomunikacja cechuje się największym rozdrobnieniem środków  
ze wszystkich programów. Na projekt telekomunikacyjny przeznaczane jest 
średnio mniej pieniędzy, a w siedmiu naborach wniosków wypłacono mniej 
środków niż w CEF Energia i CEF Transport. Liczba dofinansowanych wniosków 
rośnie na przestrzeni lat – w pierwszym roku naborów wsparcie otrzymało 48 
projektów, a w ostatnim, tj. w 2016 r., ponad 100. Również w Polsce w 2016 r. 
wsparcie otrzymało więcej projektów niż w latach poprzednich. Liczbę projektów 
dofinansowanych w ramach CEF Telekomunikacja w Polsce i w pozostałych 
krajach w latach 2014-2016 przedstawia Rysunek 33. 



   

 

 

 

 

Wraz z liczbą projektów wzrasta też wartość udzielonego wsparcia. W 2014 r. 
wartość dofinansowania kształtowała się na poziomie poniżej 20 mln € dla 
wszystkich krajów i poniżej 1 mln € dla Polski, podczas gdy w 2016 r. wynosiła już 
ponad 60 mln € dla wszystkich projektodawców. Na tendencję wzrostową tak 
liczby projektów, jak i wartości dofinansowania wpływ miała rosnąca w latach 
liczba naborów wniosków - 1 w roku 2014, 2 w roku 2015 oraz 4 w roku 2016. 
Wartość dofinansowania projektów w ramach CEF Telekomunikacja w Polsce i w 
pozostałych krajach w latach 2014-2016 prezentuje Rysunek 34.  



 

 

 

 

W ramach CEF Telekomunikacja istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na 
projekty w wielu dziedzinach. Należą do nich Online Dispute Resolution 
(elektroniczna odmiana pozasądowych metod rozwiązywania sporów), Europeana 
– biblioteka cyfrowa Europy, eID oraz eID&eSignature – identyfikacja i podpis  
w usługach online, Automated Translation – tłumaczenia automatyczne, European 
e-JusticePortal – Europejski portal e-sprawiedliwość, Public Open Data – dostęp 
do informacji publicznej, BRIS - system integrujący rejestry działalności 
gospodarczej na szczeblu Unii Europejskiej, eDelivery – wymiana danych  
i dokumentów między jednostkami administracji publicznej, Cyber Security - 
cyberbezpieczeństwo, eHealth – transgraniczna wymiana danych o zdrowiu 
pacjentów, EESSI - system elektronicznej wymiany informacji dotyczących 
zabezpieczenia społecznego, eProcurement - elektroniczna integracja działań 
związanych z procesem zamówień w sektorze publicznym, eInvoicing – 
fakturowanie elektroniczne, Safer Internet – projekty na rzecz bezpiecznego 
Internetu. Najwięcej, bo aż 58 projektów dotyczyło dziedziny Safer Internet. 
Jednocześnie ta dziedzina otrzymała największe dofinansowanie (ponad 30 mln €. 
Spośród dziewięciu projektów z udziałem polskich projektodawców dwa dotyczyły 



   

 

 

zakresu Safer Internet, dwa – obszaru eInvoicing, jeden projekt przypadał zaś na 
każdy z obszarów eID, EESSI, Cyber Security, eJustice oraz Public Open Data. 
Liczbę dofinansowanych projektów i wartość dofinansowania dla poszczególnych 
dziedzin przedstawia Rysunek 35. 

 

 

W podziale na kraje projektodawców CEF Telekomunikacja po raz kolejny 
wyróżniają się projekty „ogólnounijne”, które dotyczyły głównie integracji 
systemów wymiany danych z różnych zakresów, zatem ich realizacja wymagała 

↓↓
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uczestnictwa podmiotów z więcej niż jednego kraju (por. 1.1). To właśnie projekty 
o charakterze ogólnounijnym otrzymały największe wsparcie – zarówno pod 
względem ich liczby, jak i wartości dofinansowania. Z pozostałych projektów 
najwięcej pochodziło z Hiszpanii, zaś najmniej – z Belgii, Bułgarii, Łotwy i Szwecji. 
Polska z sześcioma projektami znajduje się w połowie stawki12.  
5 państw, czyli Dania, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i Włochy, mimo 
zróżnicowanej liczby projektów otrzymało wsparcie wyższe od pozostałych – 
powyżej 5 mln €. Na 223 projekty 102 pochodziło z państw  EU-15, natomiast na 
128,5 mln € środków trafiło do nich prawie 66 mln €. Oznacza to udział na 
poziomie 45,74% pod względem liczby projektów i 51,04% pod względem wartości 
dofinansowania. Wspomniane wartości prezentuje Tabela 6. 

Udział krajów EU-15 według liczby 
projektów 

45,74% 

Udział krajów EU-15 według wartości 
dofinansowania 

51,04% 

Widoczny jest także udział państw spoza Unii Europejskiej, tj. Islandii i Norwegii, 
odpowiednio z pięcioma i czterema samodzielnymi projektami. Liczbę 
dofinansowanych projektów i wartość dofinansowania dla poszczególnych krajów 
prezentuje Rysunek 36. 

                                                   



   

 

 

 

 

Polscy beneficjenci byli zróżnicowani pod względem charakteru działalności. 
Wśród ośmiu projektodawców można wyróżnić organizację pozarządową 
(Fundacja Dzieci Niczyje), uczelnię wyższą (Uniwersytet Wrocławski), urzędy 

↓

↓

→



 

 

(Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii) oraz 
instytuty badawcze (Instytut Maszyn Matematycznych, Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Instytut Logistyki 
i Magazynowania). Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii oraz Uniwersytet Wrocławski byli beneficjentami projektów 
ogólnounijnych. Dwaj beneficjenci (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  
oraz Fundacja Dzieci Niczyje) otrzymali dofinansowanie w dwóch naborach, a 
jeden z nich (Instytut Logistyki i Magazynowania) – także w ramach CEF Transport. 
Liczbę projektów i liczbę beneficjentów w podziale według typu beneficjenta 
przedstawia Rysunek 37. 
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Na podstawie analizy aktualnego wykorzystania środków dostępnych w ramach 
instrumentu można wysnuć następujące wnioski: 

• Wnioski ogólne: 
o W CEF Transport pod względem liczby i wartości dominują projekty 

finansowane ze środków przesuniętych z Funduszu Spójności, które 
przeznaczone są na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T i na 
projekty horyzontalne. Wartość wsparcia i liczba projektów, na 
realizację których jest ono przyznawane, maleje.  

o Wartość dofinansowania w ramach CEF Energia była mocno 
zróżnicowana w poszczególnych latach.  

o Nabór CEF Synergy miał charakter jednorazowy.  
o CEF Telekomunikacja cechuje się dużym rozdrobnieniem. Na liczbę 

i wartość dofinansowanych projektów wpływ ma liczba naborów 
wyższa niż w pozostałych programach. 

• Wnioski dotyczące geograficznej koncentracji środków: 
o Polscy beneficjenci otrzymali najwyższe wsparcie w Europie na 

samodzielnie realizowane projekty transportowe. Wśród nich 
znaczącą większość stanowią projekty finansowane z puli środków 
Funduszu Spójności z dziedziny transportu kolejowego.  

o Ze względu na uwarunkowania prawne grupa potencjalnych 
beneficjentów CEF Energia jest ograniczona. Jedynym 
beneficjentem z sześcioma dofinansowanymi projektami jest 
operator gazociągów GAZ-SYSTEM S.A.  

• 

• 

• 

• 



 

 

o W CEF Synergy polski projekt był jednym z siedmiu 
dofinansowanych, a Polska była jednym z czterech krajów spoza EU-
15, do których trafiły środki.  

o W CEF Telekomunikacja największą cześć dofinansowania 
pochłaniają projekty ogólnounijne, których tematem jest integracja 
systemów wymiany danych. Ponad połowa dofinansowania trafia do 
państw EU-15. 

• Wnioski dotyczące skuteczności aplikowania: 
o Większy sukces w aplikowaniu o środki CEF Transport odniosły 

podmioty zarządzające infrastrukturą (w szczególności kolejową, ale 
także drogową i portową) i instytuty badawcze, zaś mniejszy – 
jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Projekty 
odrzucone w większości pochodziły z „puli ogólnej”, z zakresu 
transportu drogowego, morskiego, miejskiego, kolejowego i paliw 
alternatywnych oraz miały polegać na pracach.  

o Uzasadnieniem odrzucenia jedynego polskiego projektu 
energetycznego bez wsparcia z CEF może być zmiana polityki KE 
wobec niektórych inwestycji z uwagi na ich nieefektywność.  

o Polscy beneficjenci programu CEF Telekomunikacja są zróżnicowani 
pod względem charakteru działalności. Każdy  
z beneficjentów zrealizował nie więcej niż dwa projekty, część  
z nich uczestniczyła w projektach ogólnounijnych, część w więcej 
niż jednym naborze, jeden z nich w więcej niż jednym programie. 

Wyniki analizy posłużą do szczegółowego opracowania narzędzi badawczych do 
wykorzystania w kolejnych etapach badania. 

  



   

 

 

 

 

Przedstawiciele polskich punktów kontaktowych CEF na ogół wysoko 
oceniają atrakcyjność CEF. Stosunkowo zróżnicowaną ocenę atrakcyjności notuje 
pula ogólna CEF Transport oferująca znacznie niższy stopień dofinansowania niż 
równolegle istniejące programy oparte na Funduszu Spójności, do których 
przyzwyczajeni są polscy beneficjenci. Jest to podstawowa przyczyna niskiej 
atrakcyjności puli ogólnej CEF. Z drugiej strony pula ogólna jest też o tyle 
atrakcyjna dla beneficjentów, że pozwala na realizację projektów, które do tej pory 
nie kwalifikowały się do wsparcia (elektromobilność, klocki hamulcowe dla 
przewoźników kolejowych, LNG/CNG itp.) 

Poważnym ograniczeniem atrakcyjności CEF Transport jest konieczność wpisania 
się w sieć bazową lub kompleksową, co powoduje trudności z wpasowaniem 
poszczególnych projektów w założenia. Jednak z drugiej strony czyni to CEF 
programem przejrzystym i wyrazistym, jeżeli chodzi o cele. Drugim czynnikiem 
ograniczającym atrakcyjność jest krótki czas na przygotowanie projektu. 
Wprawdzie na kilka miesięcy przed konkursem czasem pojawiają się sygnały 
mówiące o tym, który priorytet będzie dofinansowany, jednak nie zawsze tak jest i 
nie zawsze można to przewidzieć. Po ogłoszeniu konkursu pozostaje ok. czterech 
miesięcy na to aby zgłosić projekt dobry jakościowo, z pełną dokumentacją, 
dojrzały, z zapewnionym finansowaniem wkładu własnego – dlatego konkursy nie 
zawsze są zgodne z planami beneficjentów. To właśnie stanowi podstawowe 
ograniczenie atrakcyjności CEF. Przedstawiciele PK zaznaczali przy tym, że 
potencjalnych beneficjentów można informować o szczegółach naboru dopiero po 
rozpoczęciu konkursu. Natomiast w puli kohezyjnej, w ramach której są 
realizowane największe przedsięwzięcia infrastrukturalne, przewidywalność jest 
dużo większa – tam też rozwijana jest współpraca z najważniejszymi 
beneficjentami, co nie ma miejsca w przypadku puli ogólnej. Ważnym elementem 
atrakcyjności jest też elastyczność – co rok można zgłaszać nowe projekty, a 
wymogi administracyjne i sprawozdawcze są znacznie mniejsze. Również brak jest 
z góry narzuconych wskaźników, mierników, a jedynie priorytety, w które 
zainteresowane podmioty powinny się wpisać.  

Ponadto w przypadku PK CEF Telecom na ocenę atrakcyjności rzutuje zauważalny 
brak informacji i promocji (nie jest też do końca jasno określone, kto odpowiada za 
te zagadnienia – MR sprawujący nadzór nad całym CEF czy MC odpowiedzialne za 
CEF Telecom).  Bardzo istotna jest wartość dodana, jaką daje uczestnictwo w 



 

 

projektach międzynarodowych (w przypadku CEF Telecom większość 
beneficjentów stratuje w partnerstwach z podmiotami z innych krajów UE). 

W przypadku CEF Energia atrakcyjność ogranicza konstrukcja prawna narzędzia 
pozwalająca na przekazanie dofinansowania jedynie do operatorów infrastruktury 
gazowej i energetycznej, którzy uzyskali dla swoich projektów status PCI – 
projektów wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej. Niekiedy dofinansowanie 
jest możliwe jeszcze w niektórych przypadkach dotyczących farm wiatrowych 
oraz instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Dlatego 
beneficjentami mogą być tylko GAZ System oraz Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, przy czym PSE są skoncentrowane na rozwoju sieci 
wewnętrznej, a w przypadku projektów transgranicznych mają dostęp do POIiŚ. 
Dlatego skorzystanie z CEF jest dla nich na razie niewykorzystaną opcją, chociaż 
nie ma przeciwskazań w tym zakresie, zwłaszcza że rozumienie transgraniczności 
w CEF Energy nie jest ograniczone tylko do projektów przecinających granice czy 
łączących sieci, ale obejmuje też projekty wewnętrzne oddziałujące na państwa 
sąsiednie takie jak terminal LNG w Świnoujściu czy podziemne magazyny gazu. 
Natomiast dla GAZ System atrakcyjność CEF jest bardzo duża, podmiot ten 
startował we wszystkich konkursach, równocześnie POIiŚ jest ograniczone do 
projektów krajowych, więc nie stanowi atrakcyjnej alternatywy dla działań tej 
spółki. Ponadto CEF Energia umożliwia finansowanie zarówno prac 
przygotowawczych, jak i budowlanych. Niestety do prac budowlanych nie 
kwalifikują się wydatki związane z wykupem gruntów, jednak szczęśliwie w 
przypadku gazociągów funkcjonujące rozwiązania legislacyjne nie zmuszają do 
takiego wykupu. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Skuteczność beneficjentów w sektorze transportu jest oceniana różnie. 
Zasadniczo oscyluje w wartościach średnich. Niewątpliwie największą siłę 
przebicia mają w ocenie PK projekty z dedykowanych programów horyzontalnych 
realizowane w formule multiaplikacyjnej (np. projekty związane z systemami 
SESAR realizowane przez PAŻP) czy multiaplikacyjne projekty związane z 
zarządzaniem korytarzami transportowymi realizowane przez PKP PLK. 

W sektorze energii ocena skuteczności jedynego beneficjenta jest bardzo wysoka. 
GAZ System jest na pierwszym miejscu w skali UE, jeżeli chodzi o kwoty 
otrzymanego dofinansowania, w tym otrzymał dofinansowanie na wykonanie prac 
budowalnych dla aż dwóch projektów interkonektorów gazowych, łączących 
Polskę i Litwę oraz Polskę i Słowację. Tylko jeden projekt tego beneficjenta został 
odrzucony (prace studialne dotyczące rozbudowy terminala w Świnoujściu) jednak 
należy przy tym pamiętać, że ogólne wykorzystanie terminali LNG w UE jest 
niezbyt imponujące (Swinoujście i tak będzie wyjątkiem, ponieważ od przyszłego 
roku prognozowane wykorzystanie terminala sięgnie 65% ze względu na 
podpisanie przez PGNiG drugiego kontraktu ze spółką Qatar Gas). Właśnie z tego 
powodu Komisja wychodzi z założenia, że skoro średnie wykorzystanie terminali 
w UE jest na poziomie 25%, to być może z punktu widzenia horyzontalnego, 
strategicznego rzeczywiście bardziej zasadne jest współfinansowanie połączeń 
transgranicznych czy interkonektorów, aby łatwiej było przesyłać gaz z już 
istniejących terminali, co jest możliwe, jeżeli będą istnieć sieć i magazyny gazu. 
Zwraca też uwagę udany nabór do CEF Synergy, który jest niewielkim 
instrumentem, tym niemniej zakwalifikowane do dofinansowania zostały projekty 
Lotosu (studium wykonalności na terminal przeładunkowy LNG o małej skali) oraz 
synergicznego do niego projektu na studium wykonalności bunkierki – statku do 
tankowania LNG, co również świadczy o skuteczności tych beneficjentów. 

Jeżeli chodzi o CEF Telecom, ocena skuteczności beneficjentów jest pozytywna. 
Rzutuje na nią jednak mała konkurencja oraz wysoka szczegółowość 
poszczególnych konkursów – biorą w nich udział wyspecjalizowane podmioty, 
które nie mają problemów ze spełnieniem kryteriów merytorycznych. 



 

 

 

W ocenie przedstawicieli PK istnieje odpowiednia podaż projektów do puli ogólnej 
CEF Transport, lecz są to drobne projekty, które nie mogą w sposób wyraźny 
poprawić statystyk wykorzystania tej puli – sprowadzają się do przygotowania 
dokumentacji i budowy drobnej infrastruktury. Te projekty są siłą rzeczy o wiele 
ważniejsze dla krajów, które nie mają dostępu do puli kohezyjnej CEF, jest to 
bowiem dla nich jedyna możliwość finansowania w ramach instrumentu. Wziąwszy 
to pod uwagę, kwota 2 mld € uzyskana przez Niemcy, które także muszą rozwijać 
swoje sieci bazowe i kompleksowe, nie budzi wielkiego zdziwienia. Dlatego 
dołączenie Polski do puli ogólnej należy traktować jako dodatkowy bodziec 
rozwojowy, możliwość zdobywania środków w warunkach pełnej konkurencji, i 
stopniowego przyzwyczajania się do realiów, w których nie będziemy już mieli puli 
kohezyjnej czy innych programów finansowanych z Funduszu Spójności. Ponadto 
spodziewany jest wzrost zainteresowania pulą ogólną ze względu na fakt, że pewne 
trendy docierają do Polski z opóźnieniem. Dotyczy to alternatywnych źródeł 
energii – LNG czy elektromobilności – których rozwój współfinansowany jest 
właśnie z tego źródła. 

Niewątpliwie odczuwalne jest niewielkie zaangażowanie sektora prywatnego. 
Jednak brakuje typów projektów, które są dla niego atrakcyjne. Chociaż komisji 
zależy na pozyskaniu udziału sektora prywatnego i występuje ona z różnego 
rodzaju instrumentami finansowymi, Polska nie korzysta z nich w przypadku CEF. 
Problemem jest sam typ projektów, który jest realizowany – jest to głównie 
infrastruktura publiczna i infrastruktura liniowa. Gdybyśmy na poziomie 
strategicznym zaczęli realizować projekty podobne do tych z krajów 
zachodnioeuropejskich jak innowacje, studia, to zapewne można by wtedy 
zwiększyć również zaangażowanie sektora prywatnego. Poza tym duże znaczenie 
ma przyzwyczajenie do dostępu do programów finansowanych z Funduszu 
Spójności i, niestety, nie musimy myśleć o tym, jak pozyskiwać inne środki. 
W ocenie przedstawicieli PK sektorem, który bardzo potrzebuje inwestycji, jest 
kolej. Problemem jest jednak bardzo rozciągnięty proces inwestycyjny w tym 
obszarze, dlatego do CEF zostały przeznaczone najbardziej dojrzałe projekty, co w 
negatywnym scenariuszu może się niekorzystnie odbić na pozostałych projektach 
(finansowanych z FS). Wątpliwości budzi również możliwość realizacji tak wielu 



   

 

 

projektów na ogromną skalę, realizowanych równocześnie przez PKP PLK. Nie 
chodzi tu o kwestionowanie możliwości PLK, lecz o ogólną możliwość sprostania 
takiej liczbie projektów w krótkim czasie. Ponadto według przedstawicieli PK wciąż 
potrzebne są inwestycje w drogi, a priorytet finansowy 90/10 nie jest 
wystarczająco udokumentowany/zapisany i wynika raczej z samego podejścia 
Komisji. 

W CEF Energia, według PK, podaż projektów, chociaż obecnie bardzo dobra, 
będzie się stale zmniejszać. Gazociągi są projektami o dużej skali, w związku z czym 
nie ma potrzeb budowy większej liczby równoległych połączeń transgranicznych 
z tymi samymi krajami. Dlatego w sektorze gazu podaż projektów z każdym 
kolejnym naborem będzie mniejsza, natomiast w przypadku sektora 
elektroenergetycznego ta podaż jest równoznaczna z liczbą projektów 
elektroenergetycznych, które mają status PCI. Zwiększenie podaży polega więc na 
zwiększeniu liczby projektów, które uzyskają ten status (w przypadku Polski 
wszystkie ważne gazociągi transgraniczne, na których zależy wnioskodawcom 
maja już ten status). 

W sektorze energii wszystkie projekty, które otrzymały status PCI, są jednakowo 
istotne, więc sama weryfikacja projektu jest ograniczona i polega raczej na 
wsparciu inwestora tak, żeby jego wniosek był możliwie jak najlepszy, żeby 
zwiększyć szansę na wygraną w konkursie. 

W przypadku CEF Telecom podaż projektów jest relatywnie niewielka (cztery 
projekty w najnowszym naborze). Według PK jest to spowodowane ogólną małą 
wiedzą o CEF Telecom, któremu bardzo brakuje szerszego rozpropagowania 
wśród potencjalnych beneficjentów (istotną informacją w tym kontekście jest, że 
punkt kontaktowy CEF Telecom jest zarządzany przez nowe osoby dopiero od ok 
2 miesięcy). 

 



 

 

Chociaż przedstawiciele PK zasadniczo pozytywnie oceniają przejrzystość działań 
INEA oraz sposób organizacji konkursów, to szczególnie w obszarze 
transportowym pojawiają się wątpliwości co do kryteriów oceny. Doceniany jest 
aspekt prowadzenia „polityki otwartych drzwi”, możliwości współpracy, stałego 
kontaktu z pracownikami agencji. Zastrzeżenia dotyczą zbyt ogólnie opisanych 
kryteriów konkursowych, które powodują, że nie zawsze wiadomo, jakie projekty 
będą zakwalifikowane. Z jednej strony stwarza to możliwość dodatkowego 
dostosowania projektu do konkursu i zwiększenia jego atrakcyjności, z drugiej 
jednak nie przynosi to efektów, ponieważ wszyscy postępują w podobny sposób. 
Ponadto nie do końca zrozumiałe jest wybiórcze traktowanie priorytetów 
o teoretycznie podobnej wadze – np. dekarbonizacja, poprawa płynności ruchu, 
poprawa jakości życia. Według pracowników PK nie zawsze istnieje możliwość 
wytłumaczenia, dlaczego dany projekt został odrzucony i dlaczego jedne kryteria 
okazują się ważniejsze od innych. Podobne zjawisko zachodzi w przypadku 
bliźniaczych projektów dotyczących alternatywnych źródeł napędu – stacje 
ładowania pojazdów elektrycznych okazują się ważniejsze niż stacje do tankowania 
LNG (projekt Lotos Paliwa), chociaż i jednych, i drugich brakuje w jednakowym 
stopniu. Wątpliwości pojawiają się w momencie ogłoszenia wyników, ponieważ 
ocena projektów generowana przez ekspertów INEA jest bardzo zwięzła i 
lakoniczna oraz posługuje się bardzo ogólnymi i subiektywnymi pojęciami (np. 
„niska wartość dodana”), które trudno jest interpretować, nie wspominając o 
mierzalności. Niekiedy zupełnie rozmija się z odczuciami pracowników PK – np. w 
kwestii zupełnie odmiennej oceny dojrzałości danego projektu. Stąd też 
podejmowane są próby dyskusji dotyczące wprowadzania przez INEA bardziej 
przejrzystego systemu oceniania projektów i upubliczniania podstaw, na których 
poszczególne oceny zostały wydane. W odczuciu PK zbyt wiele zależy od 
indywidualnego podejścia opiekuna projektu z ramienia INEA. Wątpliwości 
dotyczą też sposobu dobierania ekspertów do oceny poszczególnych projektów – 
nie wiadomo, czy są to zawsze eksperci branżowi, czy osoby z bardziej ogólnym 
doświadczeniem. 

W sektorze energii ocena procedur konkursowych jest pozytywna. Każdy projekt 
jest oceniany przez niezależnych ekspertów. Według PK na dalszym etapie Komisja 
może odrzucić projekt uznany przez ekspertów albo np. poprzeć projekt nieco 
słabiej oceniony – jeśli widzi jego ważny walor strategiczny, może nieco zmienić 
punktację. Wpływ ekspertów na komisję jest oceniany jako bardzo znaczący. Do 
głównych priorytetów komisji należy np. przyłączenie do europejskich sieci 
państw „odciętych” – tj. głownie państw bałtyckich oraz Portugalii i Hiszpanii – 



   

 

 

dlatego można liczyć, że komisja będzie popierać połączenia francusko-
hiszpańskie oraz polsko-litewskie.  

W przypadku rozstrzygnięć konkursów zwracano uwagę na zwięzłość opisu 
poszczególnych wniosków bez szczegółowego wyjaśnienia przyczyn, dla których 
została przyznana dana liczba punktów. Komisja nie przedstawia pełnej 
dokumentacji, nie wyjaśnia, z czego wynika konkretna ocena i na jakiej podstawie 
podjęta została decyzja. Brakuje możliwości zwrócenia się do komisji 
o przedstawienie jakichś dodatkowych argumentów czy wyników wewnętrznych 
analiz lub dyskusji.  

Jeżeli chodzi o CEF Telecom, podkreślano postulat zwiększenia roli PK 
w procedurze konkursowej w kwestii oceny projektów. Aktualnie PK w ogóle nie 
mają wpływu na przebieg konkursu, tymczasem chodzi np. o możliwość składania 
rekomendacji merytorycznych, które byłyby uwzględniane przy ocenie projektów. 

 

 

 

Atrakcyjność CEF dla beneficjentów będących zarządcami infrastruktury jest 
wysoka, co jest motywowane bardzo dużymi potrzebami inwestycyjnymi tych 
podmiotów. Wątpliwości dotyczą horyzontu kwalifikowalności i zakończenia 
projektów, który wydaje się niewspółmiernie krótki w stosunku do potrzeb, 
zwłaszcza w przypadku realizacji dużych i skomplikowanych projektów 
infrastrukturalnych. W tym aspekcie CEF oceniany jest jako bardziej „sztywny” od 
POIiŚ, którego horyzont jest dłuższy. Zaletą CEF jest jednak brak wymogu 
dysponowania w pełni ukończoną dokumentacją środowiskową dla projektu na 
etapie składania wniosku, wystarcza złożony wniosek o wydanie decyzji 
środowiskowej, co jest znacznym ułatwieniem w procesie aplikacyjnym. 
W niektórych przypadkach, zwłaszcza dla zarządcy przestrzeni powietrznej, 
ponoszony był również pozytywny wpływ uczestnictwa w CEF na organizację 
projektów. Prowadzenie projektów we współpracy międzynarodowej i w formule 
multiaplikacyjnej dobrze wpływa na ogólną jakość projektów. Ten aspekt jest 



 

 

szczególnie ważny, ponieważ korzystanie z CEF nie wiąże się dla tego podmiotu 
z wymierną korzyścią finansową, co jest spowodowane ogólnie specyficznym 
modelem funkcjonowania formalno-prawnego, w którym utrzymanie zapewniają 
opłaty od przewoźników lotniczych. CEF jest zatem traktowany w tym przypadku 
bardziej jako bodziec rozwojowy. Ponadto beneficjenci zwracali uwagę, że CEF 
umożliwia realizację projektów o innym charakterze niż twarda infrastruktura, 
która jest skutecznie realizowana w ramach POIiŚ – np. projekty teleinformatyczne 
dotyczące zarządzania ruchem drogowym i kolejowym oraz jego bezpieczeństwem 
są ważnym uzupełnieniem inwestycji w twardą infrastrukturę umożliwiającym 
optymalizację jej wykorzystania. Istotnym mankamentem CEF jest jego wąskie 
sprofilowanie ograniczone do finansowania projektów horyzontalnych lub 
położonych na sieciach bazowych i ich węzłach – nie zawsze koresponduje to z 
realnymi potrzebami projektodawców. Część beneficjentów określała CEF jako 
ogólnie mniej wymagający od POIiŚ ze względu na bezpośrednią komunikację z 
Komisją Europejską i jednoznacznie ustalone warunki i zasady współpracy. Ogólnie 
programy polegające na bezpośrednich kontaktach wydają się beneficjentom nieco 
prostsze. Beneficjenci podkreślali też różnicę pomiędzy pulą ogólną a kohezyjną. 
O ile z tej pierwszej realizowane są największe projekty infrastrukturalne, którym 
towarzyszy relatywnie wysoki lub wysoki stopień dofinansowania, atrakcyjność 
puli ogólnej jest w ocenie respondentów znacznie niższa. Niektóre podmioty, które 
uzyskały dofinansowanie do projektów z puli ogólnej CEF Transport, sygnalizowały 
rozczarowanie jego niskim stopniem, w ich opinii nie zawsze adekwatnym do 
poniesionego nakładu pracy i do istniejących potrzeb. Ponadto beneficjenci 
sygnalizowali wątpliwości związane z samymi kryteriami strategicznymi CEF, 
które nie były dla nich jasne, zwłaszcza w początkowych naborach i etapach 
aplikowania, co powodowało np. konieczność ponownego aplikowania. Dla wielu 
beneficjentów takich jak firmy czy jednostki samorządowe niejasny oraz 
nieprzekonująco uzasadniony jest zdecydowany priorytet inwestycji kolejowych – 
nie oddaje ich zdaniem struktury rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych. 
Tymczasem projekty o zbyt dużej przewadze komponentu drogowego są 
odrzucane lub muszą być istotnie ograniczane.  

W przypadku mniejszych beneficjentów, szczególnie z sektora 
telekomunikacyjnego, atrakcyjność CEF oceniana jest wysoko. Jednak 
w porównaniu do wcześniej istniejących programów, które zostały włączone do 
CEF Telecom, stopień dofinansowania projektów uległ widocznemu zmniejszeniu. 
Nie zmienia to jednak opinii, według której CEF jest postrzegany jako narzędzie 
wygodne i elastyczne, pozwalające na kwalifikację różnorodnych wydatków takich 
jak zakup wyposażenia, etaty dla pracowników czy overhead – niewielki stały 



   

 

 

ryczałt przeznaczony na funkcjonowanie małych organizacji (np. NGO). Częstą 
metodą zapewnienia wkładu własnego dla NGO, instytutów naukowo-badawczych 
czy placówek kultury jest wliczanie do niego wynagrodzeń pracowników 
uczestniczących w pracach nad projektem. CEF jest też atrakcyjnym rozwiązaniem 
dla małych wyspecjalizowanych jednostek naukowo-badawczych ze względu 
bardzo wąskie kryteria CEF Telecom. Jeżeli istnieje podmiot specjalizujący się w 
danym zagadnieniu i zdecyduje się na aplikowanie samodzielnie lub zostanie 
zaproszony przez partnera zewnętrznego, to napotkanie jakiejkolwiek konkurencji 
jest bardzo mało prawdopodobne, co sprzyja pozytywnemu rozstrzygnięciu 
naboru, a tym samym zwiększa poczucie atrakcyjności programu.  

 

Najczęściej notowaną odpowiedzią na pytanie o przyczyny aplikowania do CEF 
było samo pojawienie się takiej możliwości. Dla części beneficjentów mających 
bardzo duże potrzeby finansowe CEF jest kolejną, obok POIiŚ, możliwością 
pozyskania środków unijnych. Ze względu na krótszy horyzont przeznaczono dla 
niego najbardziej dojrzałe projekty. Część podmiotów startowała w naborze CEF, 
ponieważ ich inwestycje znalazły się na liście indykatywnej Strategii Rozwoju 
Transportu z CEF jako głównym źródłem finansowania projektu. CEF jest też 
głównym źródłem finansowania programów horyzontalnych skupionych np. na 
zarządzaniu przestrzenią lotniczą, inteligentnych systemach transportowych czy 
ERTMS, więc uczestnictwo podmiotów zajmujących się tymi działaniami w Polsce 
jest niejako obligatoryjne. W niektórych przypadkach ważna była chęć zdobycia 
nowych doświadczeń np. we współpracy z zagranicznym partnerem. Ważnym 
czynnikiem motywacyjnym jest też możliwość kwalifikowania np. zakupu sprzętu 
(np. wyposażenia portowego), czego nie umożliwia POIiŚ. W przypadku CEF 
Telecom istotną przyczyną, dla której podmioty decydują się aplikować, jest 

 



 

 

zaproszenie przez partnera zewnętrznego będącego liderem projektu. Często jest 
to podmiot już znany beneficjentom z wcześniejszych działań wspólnych. 

 

W ocenie doświadczonych beneficjentów procedura aplikacyjna jest przejrzysta – 
aplikacja internetowa umożliwia wielokrotne poprawianie wniosków, dostępne są 
samouczki dla aplikujących, a procedura nie nastręcza problemów, jeżeli postępuje 
się w zgodzie z wytycznymi. Ograniczenie liczby znaków powoduje, że 
przedstawienie projektu musi być syntetyczne i zwarte. Według takich 
beneficjentów wymogi Komisji Europejskiej są raczej logiczne, spójne i nie budzą 
większych wątpliwości. Beneficjenci podkreślają, że w czasie tworzenia wniosku 
bardzo przydaje się spojrzenie „trzeciej osoby”, która jest w stanie ocenić projekt 
z dystansu. Najwięcej problemów sprawiał pierwszy nabór CEF Transport i CEF 
Telecom – był to okres zbierania doświadczeń. Aplikacja CEF jest bowiem 
diametralnie inna niż typowa aplikacja dla projektów POIiŚ lub podobnych. W  CEF 
mamy do czynienia z czterema częściami wniosku: A, B, C i D, przy czym dla 
każdego aplikanta kluczowa jest część D, w której opisuje się i zakres rzeczowy, i 
podstawowe dane ekonomiczne, finansowe, korzyści etc. Rzeczą najważniejszą, 
która odróżnia CEF od innych programów, jest podział na tzw. activities, w ramach 
których określane są poszczególne „kamienie milowe”. Jest to nowość, która nie 
występuje w projektach POIiŚ. Duzi, doświadczeni beneficjenci podkreślają tez, że 
chociaż priorytety poszczególnych naborów są różne, to konstrukcja wniosków 
jest stała, przez co wymaga tylko uwzględnienia szczególnej specyfiki danego 
naboru, ale zasadniczo daje się powielać, co bardzo ułatwia proces aplikacyjny. W 
procesie tym (dot. CEF Transport) istotną rolę odgrywa CUPT jako jednostka 
weryfikująca wnioski pod względem formalnym. Ta współpraca oceniana jest przez 
beneficjentów różnie. Wydaje się, że dla dużych podmiotów spełnienie wymogów 



   

 

 

formalnych nie jest już dużym problemem, natomiast mali beneficjenci i 
nieskuteczni projektodawcy postrzegali współpracę z CUPT jako dość opresyjną i 
stresującą, przy czym ocena współpracy zależy przede wszystkim od sukcesu 
samego projektu. Niewątpliwie weryfikacja w CUPT wydatnie zwiększa szanse 
powodzenia projektu, jednak część beneficjentów ocenia ten etap jako 
niepotrzebne mnożenie trudności, które niekoniecznie są w ich odczuciu 
potrzebne. 

Jeżeli chodzi o sposób organizacji konkursów, to beneficjenci podkreślali głównie 
aspekt otwartości, przejrzystości prowadzonego naboru. Największe wątpliwości 
budzi sposób oceny projektów przez ekspertów INEA. Ocena projektu jest zdaniem 
aplikujących mało konkretna, zbyt krótka i zawierająca czasem zbyt ogólne 
sformułowania, co uniemożliwia zrozumienie przyczyn porażki i utrudnia 
ewentualne przygotowanie (poprawienie) projektu do następnego naboru. 
Ponadto część aplikujących miała zastrzeżenia do wyrażonego w decyzjach INEA 
priorytetu podziału środków na inwestycje drogowe i kolejowe. Nie kwestionując 
jego uzasadnienia, uznają oni, że zabrakło wyraźnej wcześniejszej informacji w tej 
kwestii, która zaoszczędziłaby zbędnych wysiłków na tworzenie projektów, które 
nie miały szans na kwalifikację. Ponadto w odczuciu projektodawców brakuje 
jasnego mechanizmu pozwalającego obliczać wagę poszczególnych komponentów 
w przypadku projektów mieszanych, kolejowo-drogowych. Rodzi to podejrzenia 
podmiotów aplikujących o arbitralność ocen oraz o przypadkowość 
podejmowanych przez ekspertów decyzji.  

Bardzo krytyczne opinie zebrała elektroniczna platforma INEA do składania 
wniosków, zwłaszcza w pierwszym okresie swojego funkcjonowania i zwłaszcza 
u drobnych projektodawców. Zarzuty obejmują m.in. błędne zliczanie znaków, 
błędne sumowanie poszczególnych części projektu, brak zabezpieczeń przed 
jednoczesnym zalogowaniem kilku osób oraz niestabilne działanie w chwilach 
zwiększonego zainteresowania. Kontakt z tym narzędziem jest określany jako 
nieprzyjemny i stresujący. Zastrzeżenia dotyczą też korekt projektów 
dokonywanych przez ich opiekunów z ramienia INEA – np. „kamieni milowych”, 
które w odczuciu aplikujących były dobierane dość przypadkowo, bez związku 
z ich rzeczywistą wagą merytoryczną. 

 



 

 

 

Ocena ogólna współpracy z polskimi punktami kontaktowymi CEF jest 
zróżnicowana z przewagą ocen pozytywnych. Beneficjenci podkreślają w swoim 
odczuciu dobre intencje, zaangażowanie i pozytywne nastawienie pracowników 
punktów kontaktowych CEF. Dobrze oceniana jest także jakość kontaktu 
i responsywność - dotyczy to wszystkich punktów CEF w Polsce.  

Zastrzeżenia budzi dość pasywne podejście PK skoncentrowane na spełnianiu 
wymogów strategicznych i – w odczuciu beneficjentów – wymogów formalnych. 
Część beneficjentów oczekiwała bardziej konkretnych porad i sugestii w zakresie 
udoskonalenia projektu tak, aby miał on większe szanse na pozytywną ocenę 
w Brukseli. Projektodawcy podkreślali, że biorąc pod uwagę zarówno ograniczenia 
czasowe, jak i zakres współpracy, nie spodziewali się większego wsparcia. PK 
pilnował kwestii strategicznych, spójności, zgodności - były to raczej kwestie 
związane z uzupełnianiem treści wniosków, raczej kontroli niż „konkretnego 
wsparcia”. Z drugiej strony sama możliwość sprawdzenia wniosku na gruncie 
polskim stanowiła dla niektórych beneficjentów istotne wsparcie. 

Duzi i doświadczeni beneficjenci, zwłaszcza puli kohezyjnej CEF Transport, 
oceniają współpracę pozytywnie. Doceniają pomoc przy redagowaniu wniosków, 
zaangażowanie, nie mają też dużych oczekiwań w tym zakresie. Mali beneficjenci i 
aplikujący nieskutecznie oceniają współpracę bardziej krytycznie, mają też 
bardziej sprecyzowane wymagania oraz oczekiwali większego i bardziej aktywnego 
wsparcia dla swoich projektów.  

W przypadku CEF Telecom niektórzy beneficjenci postrzegali PK obojętnie - jako 
kolejną przeszkodę do pokonania na drodze do uzyskania dofinansowania, dotyczy 
to zwłaszcza beneficjentów którzy mają równoległe doświadczenie aplikowania w 
innych programach europejskich. Pozostali beneficjenci oceniali współpracę 
pozytywnie, podkreślali możliwość intensywnego kontaktu i zaangażowania ze 
strony PK. Niektórzy z nich odnosili jednak wrażenie, że wymogi stawiane polskim 
uczestnikom są nieco wyższe niż wymogi stawiane ich zagranicznym partnerom, 



   

 

 

gdzie proces uzyskania akceptacji krajowej miał być znacznie uproszczony, a 
urzędnicy akceptowali nie tylko gotowe wnioski, ale też drafty wniosków.  

 

Dla wielu mniejszych beneficjentów, szczególnie instytutów naukowo-
badawczych, barierą było uzyskanie wkładu własnego do projektu. Tacy 
beneficjenci podkreślali brak systemowych rozwiązań w tym zakresie i próbowali 
pozyskiwać brakujące finansowanie z innych źródeł. 

Poważnym problemem dla aplikujących jest sporządzenie załączników do wniosku 
w rodzaju studiów wykonalności, spodziewanych rezultatów inwestycji czy analizy 
kosztów i korzyści. Nie stanowią one problemu dla dużych beneficjentów 
infrastrukturalnych - sporządzają je we własnym zakresie, bo dysponują 
odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym oraz utrzymują 
wyspecjalizowane zespoły zajmujące się dokumentacją. Są to więc działania 
kończące się sukcesami lub przynajmniej wysoką oceną merytoryczną wniosków. 
Mniejsi projektodawcy – w szczególności samorządy czy mniejsze firmy – muszą 
zatrudniać podmioty zewnętrzne. Nie gwarantuje to sukcesu, ponieważ mało firm 
konsultingowych ma doświadczenie w aplikowaniu do CEF, a ich znalezienie jest 
trudne zwłaszcza wtedy, kiedy są one wyłaniane w przetargach. Stąd niektórzy 
projektodawcy mieli wrażenie, że firmy takie „dopiero uczą się na nich” i – co łatwe 
do przewidzenia – w większości nie były to działania zwieńczone sukcesem.  

Poważną barierą były nieporozumienia dotyczące multimodalności projektów. 
Chociaż aplikujący zdawali sobie sprawę, że jest to istotny aspekt, mieli wrażenie 
że ich projekty wpisują się w kryteria, ponieważ dotyczyły np. wiaduktów nad 
liniami kolejowymi należącymi do korytarzy TEN-T czy drogowego dostępu do 
portów morskich, gdzie następuje zmiana środka transportu, przez co spełnia się 
definicja multimodalności. Tymczasem eksperci INEA kwalifikowali te projekty 
jako typowo drogowe, rozpatrując je, według odczuć projektodawców, 
w oderwaniu od ich kontekstu. W kilku przypadkach barierą okazywała się sama 
wielkość projektu, który teoretycznie wyczerpałby wszystkie środki z danego 
priorytetu. Jednak dotyczyło to projektów na tyle dojrzałych i zaawansowanych, że 



 

 

przyporządkowanie ich do innego priorytetu nie było możliwe bez głębokich 
ingerencji w sam projekt.  

Kwestia dojrzałości projektów również budzi wątpliwości. Projektodawcy nie do 
końca wiedzą, czym według komisji powinna się charakteryzować dojrzałość 
projektu polegającego na studiach, np. na opracowaniu studium wykonalności. 
W przypadku projektów opartych na pracach barierą było posiadanie pełnej 
dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę – nie wszyscy wnioskodawcy byli 
świadomi, że jest to niezbędne, sądzili że część tych dokumentów będą mogli 
uzyskać po rozstrzygnięciu konkursu. 

Istotnymi barierami są według projektodawców nie zawsze jasne, a czasem 
zaskakujące wymagania INEA związane z projektami specyficznymi i mieszanymi – 
np. wymóg przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczący stosunkowo 
drobnej inwestycji, który zdaniem aplikującego nie jest wymagany w polskim 
prawie, a okazał się przyczyną odrzucenia projektu. W przypadku projektów 
telematycznych problemem o dużym znaczeniu okazała się konieczność 
dołączenia do wniosku opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
o oddziaływaniu projektu na środowisko. RDOŚ jest instytucją bardzo obciążoną, 
zwłaszcza projektami infrastrukturalnymi, wątpliwości budziło, czy projekty tego 
typu również powinny przechodzić pełną procedurę oceny oddziaływania na 
środowisko. Brakowało w tym zakresie jasnych wytycznych. Zdaniem 
projektodawcy INEA powinna sformułować jednoznaczne stanowisko w tym 
zakresie, np. że do tego typu przedsięwzięć nie są potrzebne decyzje 
środowiskowe. 

W przypadku CEF Energia istotną barierą jest konieczność zastosowania 
skomplikowanej metodyki i mechanizmu CBCA (Cross Border Cost Alocation) oraz 
różnych scenariuszy rozwoju rynku energetycznego w analizie CBA dotyczącej 
budowy nowych linii energetycznych. Wymogi te sprawiają, że ze względu na 
specyfikę połączeń sieciowych zwiększeniu ulega liczba beneficjentów danej 
inwestycji, co czyni te projekty niezwykle skomplikowanymi i trudnymi w 
realizacji. Z samej specyfiki CEF Energy wynika zaś konieczność uzyskania dla 
każdego projektu statusu PCI. 

Istotną barierą dla wielu aplikujących była znajomość angielskiej terminologii 
projektowej. Niektórzy beneficjenci podkreślali, że chcieliby, aby cała 
dokumentacja CEF była dostępna w języku polskim, jak to ma miejsce w przypadku 
POIiŚ. Generalnie dokumentacja POIiŚ oceniana jest dużo lepiej – jako bardziej 
precyzyjna. Zawartość samouczków część projektodawców oceniała jako dość 
rozczarowującą. Zdaniem wielu aplikujących brakuje przynajmniej słownika 



   

 

 

podstawowych pojęć w języku polskim. Potrzebę tę zgłaszali także projektodawcy 
aplikujący w innych, również anglojęzycznych programach. Ich zdaniem w 
niektórych programach te same, ogólnie znane sformułowania anglojęzyczne mają 
odmienne znaczenie, a domyślanie się ich znaczenia w kontekście wymagań 
aplikacji CEF bywało kłopotliwe i ryzykowne. Dla części małych projektodawców 
problemem było również słownictwo techniczno-budowlane, zwłaszcza jeżeli było 
to pierwsze z nim zetknięcie. 

Beneficjenci podkreślali też wysoką barierę wejścia. Ich zdaniem 
prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w CEF przez osoby/podmioty nie 
mające doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy europejskich jest niskie, a przede 
wszystkim wymaga dużego nakładu czasu. Dostępne przewodniki/samouczki, 
FAQ, spotkania informacyjne są przydatne, ale dla kogoś, kto wie już, jak ten proces 
przebiega. Oczywiście można się tego nauczyć w trakcie, obserwując spotkania 
informacyjne czy w czasie spotkań osobistych w Brukseli, ale ogólnie cały proces 
jest określany jako trudny dla osób z zewnątrz. Przy tym zdaniem niektórych 
małych projektodawców czy przedstawicieli mniejszych samorządów wyjazd na 
spotkanie informacyjne do Brukseli jest dla nich raczej „nieosiągalny”. 

Barierą było również niezrozumienie roli punktu kontaktowego i kontekstu 
podpisu „member state”. Zdaniem aplikujących w CEF Telecom wprowadzenie 
obowiązku akceptacji państwa członkowskiego dla projektu odbyło się w sposób 
chaotyczny i jako takie dotyczyło nie tylko Polski, ale i pozostałych krajów UE. 
Początkowo nie było jasne, kto konkretnie ma ów podpis złożyć i jakie jest jego 
znaczenie – czy oznacza poparcie, czy przyjęcie do wiadomości, czy akceptację 
projektu. Dla części projektodawców zorientowanych bardziej na INEA punkt 
kontaktowy jest w zasadzie zbędnym pośrednikiem pilnującym zgodności 
formalnej, którą równie dobrze można by sprawdzać w miejscu docelowym – 
w Brukseli. 

Dla drobnych projektodawców CEF Telecom istotną barierą jest niepewność 
związana z dalszymi działaniami po 2020 r. Systematyczne nabory do ich 
programów jak dotąd umożliwiały im nieprzerwaną ciągłość działań. Ta ciągłość 
może zostać zaburzona, jeżeli program nie zostanie przedłużony lub odnowiony. 

Zdecydowana większość projektodawców podkreślała brak istotnych barier 
wewnętrznych – otrzymywali pełne zrozumienie i poparcie swoich firm czy 
instytucji w kwestii aplikowania lub przynajmniej życzliwą neutralność w 
przypadku projektów drobnych.  



 

 

 

Podstawowym czynnikiem sukcesu jest zdaniem beneficjentów umiejętność 
wpisania się priorytety CEF i w priorytety poszczególnych naborów. Chodzi o takie 
dopracowanie projektu i jego opisu, by aspekty te uwzględniać w możliwie jak 
najszerszym wymiarze. Ważne jest też dysponowanie portfolio w miarę gotowych 
projektów, które dadzą się wpasować w kryteria poszczególnych naborów za 
pomocą wyeksponowania pewnych aspektów czy umiejętnego rozłożenia 
akcentów.  

Projektodawcy podkreślali też wagę opisu projektu globalnego – wpisania się ze 
swoimi projektami w projekt globalny, wykazania powiązań funkcjonalnych między 
już realizowanymi lub planowanymi działaniami. W opisie projektu ważne jest też 
uwzględnienie ogólnoeuropejskich korzyści.  

Ważnym czynnikiem sukcesu okazała się dojrzałość projektów, część 
projektodawców nie była świadoma wagi tego kryterium i wyrażała rozczarowanie 
– w przypadku projektów polegających na pracach budowlanych nie zawsze 
posiadano pełną dokumentację, jednak wymóg ten, zdaniem projektodawców, 
wyraźnie sygnalizowany przed rozpoczęciem naboru. Tymczasem dla samorządów 
zainwestowanie w taką dokumentację bez pewności co do dalszego losu projektu 
bywa dużym wyzwaniem, zwłaszcza że dokumentacja ta się dezaktualizuje i nie ma 
sensu „odkładanie jej na półkę”. 

• 

• 

• 
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Zdaniem beneficjentów szanse projektu zwiększa podkreślanie transgranicznych 
aspektów danego przedsięwzięcia oraz zawiązanie współpracy międzynarodowej. 
Może to być współpraca realna lub chociaż listy intencyjne, ogólne porozumienia 
o współpracy. 

W przypadku CEF Energy podstawowym czynnikiem sukcesu jest uzyskanie 
statusu PCI – projektu wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej.  

W przypadku CEF Telecom istotnym czynnikiem sukcesu jest posiadanie 
partnerów międzynarodowych, z którymi można realizować projekt. Część 
beneficjentów dowiedziała się o możliwości uzyskania wsparcia dzięki 
zagranicznym partnerom. Ponieważ konkursy są wąsko sprofilowane pod 
poszczególne zagadnienia kluczowe CEF Telecom, podmioty aplikujące raczej nie 
spotykają się z konkurencją, mają świadomość dysponowania unikalnymi 
i niszowymi kompetencjami, które gwarantują sukces w rozstrzygnięciu. Ponadto 
część naborów jest swoistymi „mikroprogramami horyzontalnymi” kierowanymi 
do podmiotów już zaangażowanych w działania będących zarazem beneficjentami 
wcześniejszych konkursów. 

 

Badanie wykazało ogólną słabą wiedzę o CEF. Jednak projektodawcy aplikujący 
z sukcesem (oraz część aplikujących nieskutecznie) podkreślali, że jeśli przydarzy 
się taka możliwość, chętnie aplikowaliby ponownie. Część projektów odrzuconych 
w naborach została zrealizowana przy wykorzystaniu innych (np. komercyjnych) 
środków finansowych, ale w okrojonym zakresie, część nie została zrealizowana w 
ogóle. Projektodawcy podkreślali ogólnie panującą niepewność odnośnie do 
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przyszłości CEF i – szerzej – przyszłości całej polityki spójności Unii Europejskiej. 
Projektodawcy odczuwają też niepewność związaną z przyszłymi priorytetami, 
które mogą się pojawić w następnej perspektywie budżetowej UE. Nie mają 
pewności, czy przygotowywane obecnie projekty będą mogły łatwo się w nie 
wpisać: wszystko zależy od kierunku, który zostanie obrany, i od decyzji 
politycznych, które zapadną. 

 

 

Poziom przygotowania projektów CEF jest zdaniem rozmówców dość wysoki. 
Przez swoją specyfikę CEF jest skierowany raczej do grupy beneficjentów, którzy 
wiedzą, jak przygotowywać projekty. 

Polska radzi sobie w CEF bardzo dobrze, panuje przekonanie, że jest w stanie 
spożytkować każdą kwotę pieniędzy, i to przed zakładanym czasem. 

Zdaniem rozmówców nasze projekty nie są gorsze, a wnioski kohezyjne nie są 
słabsze ani nie są niższej jakości od wniosków z innych krajów. Jeśli np. nie będzie 
budżetu kohezyjnego, co jednak wydaje się mało prawdopodobne, to na pewno 
konkurencja ulegnie zwiększeniu. Kraje zachodnie mają większe doświadczenie 
w przygotowywaniu większych horyzontalnych projektów, do których zaprasza się 
wielu partnerów. Ogólnie jako kraj mamy też wyraźnie mniej kontaktów 
zagranicznych. 

W powszechnych odczuciach rozmówców wszystko wskazuje na to, że 
w następnym budżecie będzie mniej pieniędzy i tym samym będzie mniejszy nacisk 
na wielkie projekty infrastrukturalne. Zdaniem rozmówców szansa dla Polski 
będzie leżeć w projektach typu horyzontalnego. Zalecane jest poszukiwanie 
partnerów zagranicznych i budowanie – jako liderzy – w sposób koncepcyjny – 
programów/pomysłów związanych z inteligentnymi formami transportu, 
testowania/pilotażu rozwiązań, które wpisują się w europejskie priorytety, 
zapraszania dużej liczby partnerów i dzielenia się know-how. Spodziewany jest też 



   

 

 

większy nacisk na łączenie projektów á la CEF Synergy – budżetowo i 
koncepcyjnie, np. zwiększanie efektywności energetycznej, łączenie różnych 
środków transportu ( rozwożenie LNG koleją itp.), łączenie transportu i energii. 

Rozmówcy twierdzą, że na pewno wciąż będzie realizowanych też trochę dużych 
projektów, które pomogą nadganiać zaległości infrastrukturalne, tylko 
prawdopodobnie struktura budżetu będzie już tak wielka jak obecnie. Jednak 
dobrym znakiem na przyszłość CEF jest to, że prawie cała pula z przeznaczonych 
24 mld € została wydana. 

Pożądane są programy, które podejmują nowy temat horyzontalny i zapraszają do 
współpracy wielu beneficjentów z różnych krajów oraz łączą kapitał publiczny 
i prywatny. Przykładem takiego „miękkiego” projektu może być np. „Small scale 
LNG sea trafiic management” z zaangażowanymi 12 krajami UE i 14 portami. 
W projekcie tym na 300 statkach w formie pilotażu testowana jest nowa 
technologia LNG. KE skłonna była przeznaczyć fundusze w formie grantu na coś, 
co do czego nie mamy pewności, czy do końca będzie działało, ale ktoś musi to 
zacząć robić i może być to dużym impulsem rozwojowym, który nie zaistniałby bez 
dodatkowego wsparcia. Nawet jeśli ta formuła nie sprawdzi się, to jednak każdy z 
beneficjentów (publicznych i prywatnych) otrzyma wsparcie, jeśli chodzi o 
innowacyjność i badania, co może przynieść także inne efekty w przyszłości. 

Ważna jest koordynacja i współpraca w kwestii składania wniosków. Np. we 
Włoszech widać bardzo wysoki stopień współpracy pomiędzy podmiotami 
publicznymi, ministerstwem, miastami, portami i kapitałem prywatnym. Daje się 
odczuć, że kraj ten kreuje politykę wydawania pieniędzy w bardzo dużej 
współpracy między różnymi podmiotami. Z jednej strony istnieje duża konkurencja 
pomiędzy portami, ale z drugiej sam sposób przygotowania projektów i 
zwiększania ich widoczności jest dużo bardziej zaawansowany i przemyślany niż w 
Polsce. Warto mieć wyraźne polityki i wskazywać, że projekty wpisujące się w te 
polityki są realizowane. 

Typowym błędem popełnianym przez wiele krajów jest zgłaszanie projektów, które 
nie pasują do priorytetów. Pewna liczba projektów jest po prostu źle 
przygotowana, są wykonane w zbyt dużym pośpiechu – nie jest to „przytyk” do 
konkretnego kraju. Projekty CEF są skomplikowane, wymagają dochowania wielu 
procedur, często jest to, nawet bez winy beneficjenta, niewystarczająca dojrzałość, 
niezapewnione finansowanie, brak decyzji środowiskowych.  

Zdaniem rozmówców nasz sposób wydawania pieniędzy wynika z innego etapu 
rozwoju, jako kraj nastawiliśmy się na infrastrukturę, bo mocno odczuwaliśmy jej 
brak. Kraje, które tę infrastrukturę mają, nastawiają się na inteligentny transport 



 

 

czy cyfryzację. Jest to następny etap, do którego powinniśmy stopniowo dążyć. 
Jego nieuwzględnienie zatrzyma nas w pułapce średniego rozwoju. 

W ramach dobrych praktyk najważniejszy jest nacisk na transgraniczność, który 
zmusza beneficjentów do współpracy, nastawienie na likwidację wąskich gardeł 
(bottleneck) i na zmianę infrastruktury w ramach specyfikacji TEN-T, inteligentne 
formy transportu, cyfryzację w ramach danego korytarza transportowego. Krajami 
szczególnie zaangażowanymi w tego typu działania są Niemcy i Holandia.  

Niektóre priorytety nie cieszyły się zainteresowaniem beneficjentów. Przykładowo 
na MOS (Motorways of the Sea, autostrady morskie) było zagwarantowane 300 mln 
€ tylko dla krajów kohezyjnych. Wydano 5 milionów, a pozostałe 295 mln zostało 
przeniesione na inne priorytety ze względu na zbyt małą liczbę wniosków. Więc 
albo miasta i porty nie potrafiły stworzyć wniosków, albo polityka centralna jest 
taka, ze nie było to priorytetem i projekty tego typu nie były akcentowane na 
szczeblu centralnym, bo nie ma ich na ostatecznej liście, która przychodzi do 
Brukseli z ministerstw. Dotyczy to wszystkich krajów kohezyjnych, włącznie z 
Grecją i Portugalią. Dla Polski jest to stracona szansa, bo nie było konkurencji, żeby 
uzyskać dofinansowanie. Mogła to być np. budowa infrastruktury portowej do 
tankowania statków gazem LNG. Wiele takich projektów pochodzi z krajów 
skandynawskich, ponieważ one bardzo pasują do specyficznego akwenu, jakim jest 
Bałtyk. Mówi się, że LNG to przyszłość, bo to bardzo czysta i przyjazna środowisku 
technologia. 

Zdaniem rozmówców obieg informacji na linii Polska – Komisja Europejska zależy 
w dużej mierze od czynników ludzkich. Spotkania odbywają się regularnie w 
ramach komitetów TEN-T i CEF. Informacje są zamieszczane na stronach 
internetowych, są organizowane spotkania. Priorytetyzacja oraz sposób 
wydawania pieniędzy w ramach poszczególnych priorytetów jest wbrew pozorom 
suwerenną decyzją krajów członkowskich. Dobrym wyjściem byłoby powołanie 
wydzielonej, niewielkiej jednostki w którymś z ministerstw, która zajmowałaby się 
tym tematem jednocześnie w Polsce i w Brukseli. Brak informacji wygląda trochę 
na efekt zmieniających się czynników ludzkich.  

Rozmówcy wskazywali na specyficzny cel CEF, jakim jest transeuropejskość. Stąd 
np. analiza CBA jest mimo wszystko narzędziem pomocniczym w ocenie 
projektów, ponieważ czasami w CEF akceptację i poparcie mogą uzyskać pomysły 
mniej efektywne, ale właśnie transeuropejskie. 

Problemem polityk transportowych wielu krajów jest brak wizji, brak ambicji, 
nastawienie produktowe, przy czym posiadanie wizji jest ważniejsze niż posiadanie 



   

 

 

konkretnego dokumentu, ponieważ przy ocenie wniosków posiadanie wyrazistej 
polityki nie podlega ocenie, jednak jej brak często skutkuje słabymi projektami.  

Najważniejsza jest kolej, zdaniem rozmówców na kolei panuje zastój, oczekiwany 
byłby jakiś przełom na miarę pojawienia się tanich linii lotniczych w transporcie 
lotniczym. 

Brakuje też kompleksowej wizji na wykorzystanie paliw alternatywnych. 

Rozmówcy pochlebnie wypowiadali się o działalności inicjatywy Jaspers – ich 
zdaniem to dzięki „zalegającym” z poprzedniej perspektywy projektom Jaspers, 
teraz Polska z łatwością dostaje dofinansowania puli narodowej CEF. 

Z perspektywy Brukseli widoczny jest brak porozumienia i nie do końca jasny 
podział kompetencji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem 
Transportu, Infrastruktury i Budownictwa. W odczuciu rozmówców nie jest to 
zjawisko korzystne. 

Dobrym pomysłem jest stworzenie jednostki odpowiedzialnej za „pomysły” 
strategiczne na transport. Jednak nie powinny to być jednostki odpowiedzialne 
jednocześnie za wdrożenia – zdaniem rozmówców „duch wdrożeniowy” zabija 
kreatywność, a ta jest obecnie bardzo potrzebna. 

Ważnym elementem roli państwa jest lobbowanie na komitetach CEF o takie 
projekty, jakie dane państwo chce mieć, o ile się mieszczą w dużych priorytetach 
polityki transportowej Unii Europejskiej. 

CEF Transport jest programem skoncentrowanym na kolei i szybko się to nie 
zmieni, ale w obrębie kolei jest widoczne poszukiwanie różnych pomysłów 
i komitety CEF zasadniczo są na nie otwarte. 

Akceptacja państwa członkowskiego oznacza przede wszystkim sprawdzenie 
projektu pod kątem formalnym, ale raczej nie powinna polegać na sprawdzaniu 
wniosków pod względem formalno-prawnym. 

Zdaniem wielu rozmówców CEF się kończy i będzie zmieniany – powstanie CEF 2 
i nowy aneks do niego, prawdopodobnie możliwe staną się nowe typy projektów, 
być może dostępne będzie większe finansowanie konkursowe. Polska lansuje 
połączenia drogowe. 

W aktualnej sytuacji koncentracja Polski na puli spójności jest naturalna - gdyby jej 
nie było, to przepadłaby środki z naszej koperty narodowej – niewykorzystane 
kwoty z kopert narodowych zostaną przeznaczone na konkursy dostępne dla 
wszystkich krajów kohezyjnych. Jednak należy już zaczynać myśleć o przyszłości. 



 

 

Ciekawym projektem do CEF mogłyby być ładowarki elektryczne w węzłach 
miejskich CEF – projekt wspólny rządu, samorządów i koncernów energetycznych. 
Wymaga on powiązania tych wszystkich beneficjentów. Ma więcej sensu niż 
ładowarki przy drogach, bo ludzie korzystają z samochodów elektrycznych 
głównie w miastach. 

W zakresie CEF Energy co dwa lata robione są przeglądy projektów PCI – aktualnie 
będzie ogłoszony następny przegląd, a zaraz po nim zaczną się przygotowania do 
kolejnego. W ramach procedury włączania na listę PCI przeprowadzana jest ocena 
formalna, a następnie konieczne jest zatwierdzenie polityczne. Dla Polski bardzo 
ważne jest aplikowanie o nowe projekty PCI. Założenie jest takie, aby każdy kraj UE 
był w stanie eksportować/importować 20% potrzebnej mocy. Nie spełniają tego 
warunku Cypr, Wielka Brytania, Hiszpania i Polska – zdaniem rozmówców nasza 
sieć elektroenergetyczna jest słaba i potrzebuje połączeń/interkonektorów z 
krajami sąsiednimi. W prognozowanej przyszłości kształt CEF Energy nie zmieni 
się znacznie, polityka energetyczna jest horyzontalna, zaś CEF Energy będzie nadal 
sprofilowany właśnie na infrastrukturę gazową i elektroenergetyczną, ew. nie 
można wykluczyć współfinansowania niektórych strategicznych rurociągów do 
przesyłu ropy naftowej. Oprócz grantów, drugą częścią CEF Energy są instrumenty 
finansowe zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, są one w pełni zwrotne 
(np. w przeciwieństwie do premii termomodernizacyjnych) i nie cieszą się 
popularnością. W założeniu instrumenty te miały wspomagać takie priorytety jak 
dekarbonizacja, energia odnawialna itp. Przyczyn tego stanu rzeczy należy 
upatrywać w stosunkowo tanim pieniądzu dostępnym w bankach komercyjnych 
przy mniejszej formalizacji.  

W przypadku CEF Telecom istnieją bloki tematyczne, w których występuje brak 
sensownych aplikacji i jest miejsce na składanie wniosków, „pod przewodnictwem” 
administracji publicznej – np. automated translation wzmocniona o inne funkcje 
(np. wyszukiwarki semantyczne, rozpoznawanie głosu…). Usługi te są ważne, bo 
zapewniają realny dostęp do e-usług publicznych w jednym kraju dla wszystkich 
obywateli UE. Poza tym systemy automated translation uczą się na realnych 
tłumaczeniach i ich zrobienie wymaga aktywnego zaangażowania różnych krajów. 
Słabość Ministerstwa Cyfryzacji jest tutaj istotną przeszkodą i jest zauważalna 
przez DG. Dobrych praktyk warto szukać w krajach skandynawskich i bałtyckich – 
np. wyróżnia się duża aktywność Norwegii, bo unijne akty prawne nie są 
tłumaczone na norweski, nie jest on bowiem językiem urzędowym UE. 

  



   

 

 

 

Polskie projekty CEF skupione są na budowie infrastruktury 
transportowej, co zarówno nie do końca rozwiązuje problemy 
występujące w kraju, jak i ogranicza konkurencyjność polskich 
aplikacji CEF Transport w puli ogólnej 

Zmiana sposobu myślenia o polityce transportowej – 
koncentracja na rozwiązywaniu problemów (a nie na „poprawie 
stanu infrastruktury”) w dialogu z uczestnikami rynku (por. 
rekomendacja 3) w obrębie wyspecjalizowanej jednostki (por. 
rekomendacja 5) 

Minister właściwy do spraw transportu przy wsparciu ministra 
właściwego do spraw rozwoju 

Wzmocnienie struktur innowacyjno-rozwojowych 
w administracji rządowej, a także w spółkach skarbu państwa 
(np. PKP PLK, PKP Cargo, PKP SA) 

Zarządzanie tymi strukturami w sposób oparty na stawianiu 
i rozliczaniu celów w zakresie efektów (np. wielkości i jakości 
przewozów kolejowych), a nie produktów (np. długości 
zmodernizowanych linii kolejowych)  

2018 r. 

Strategiczna 

Transport 

Nie dotyczy 



 

 

Ministerstwo Rozwoju 

 

Polskie projekty CEF skupione są na budowie infrastruktury 
transportowej, co zarówno nie do końca rozwiązuje 
problemy występujące w kraju, jak i ogranicza 
konkurencyjność polskich aplikacji CEF Transport w puli 
ogólnej 

Głównym celem polityki transportowej nie może być 
„budowa infrastruktury”, lecz realne budowanie 
efektywności, dekarbonizacja i cyfryzacja transportu wraz z 
innowacyjnym i kompleksowym poszukiwaniem rozwiązań 
służących realizacji tych celów 

 

Zwiększenie udziału projektów innych niż budowa dróg i linii 
kolejowych wśród aplikacji CEF w kolejnych naborach 

 

Zwiększenie do 10% udziału Polski w CEF Transport – puli 
ogólnej 

Osiągnięcie większej konkurencyjności przyjaznych 
środowisku środków transportu 

Tworzenie i eksport innowacji w sektorze transportu 



   

 

 

Wykreowanie i sformalizowanie projektów, które zarówno 
będą zwiększały skuteczność polskiej polityki transportowej 
i konkurencyjność polskiego transportu, jak i będą 
wartościowe z punktu widzenia konkursów CEF 

Po wybudowaniu infrastruktury na sieci TEN-T, wraz ze 
zmianami strukturalnymi w Unii Europejskiej, Polska 
przestanie uzyskiwać dofinansowanie na „twarde” projekty 

Pomimo inwestycji, konkurencyjność przyjaznych 
środowisku środków transportu (w tym kolei) pozostanie 
niska 

Brak polskich projektów elektroenegretycznych  

Niska dojrzałość zgłaszanych projektów 

Krótki czas na przygotowanie projektów 

Zasady naboru nie zawsze dopasowane do potrzeb 
polskich beneficjentów 

Oddziaływanie na kształt konkursów i innych polityk (w 
tym sieci TEN-T, list projektów PCI) 

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, 
Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji 

Aktywne negocjowanie naborów w komitetach CEF przez 
zespół będący w kontakcie z beneficjentami 
i tworzący politykę 

Umieszczanie jak największej części krajowej 
infrastruktury w sieciach TEN 

Dla CEF Energy – Aktywne negocjowanie statusu PCI dla 
polskich projektów elektroenergetycznych 

30 czerwca 2018 r. 

Operacyjna 



 

 

Transport, technologie informacyjno-komunikacyjne, 
energetyka 

Nie dotyczy 

Ministerstwo Rozwoju 

 

Myślenie o projektach CEF zbyt często zaczyna się 
w momencie ogłoszenia konkursu CEF, co powoduje 
konieczność pilnego dostosowania projektów do naboru, 
jego niedojrzałość lub niemożliwość jego zgłoszenia 

Negocjatorzy CEF powinni znać pomysły rozwojowe polskich 
beneficjentów 

Należy zgłaszać polskie projekty (zwłaszcza 
elektroenergetyczne) do list PCI oraz lobbować za 
rozszerzaniem sieci TEN-T w Polsce 

 

Zwiększenie udziału projektów innych niż budowa dróg i linii 
kolejowych wśród aplikacji CEF w kolejnych naborach 

 

Kwalifikowalność i wysokie oceny dla polskich projektów 
rozwiązujących polskie problemy 

Możliwość zgłoszenia dojrzałych projektów mimo krótkiego 
czasu 

Możliwość zgłaszania projektów przez PSE 

Zwiększenie do 10% udziału Polski w CEF Transport – puli 
ogólnej oraz podwojenie udziału Polski w CEF Telecom 
i Energy 



   

 

 

Udział polskich projektów w CEF pozostanie na 
dotychczasowym poziomie 

 

Polscy beneficjenci nie znają CEF jako źródła dofinansowania, 
nawet jeśli przygotowują projekty zgodne z priorytetami CEF 

Polskie podmioty „boją się” aplikować do CEF, są przekonane o 
niskim prawdopodobieństwie sukcesu 

Aktywna komunikacja z potencjalnymi beneficjentami 
i samodzielne aplikowanie 

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, 
Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Cyfryzacji 

Składanie projektów innowacyjnych przez ministerstwa (w tym 
studialnych – np. studium sieci transportowej Polski, strategia 
pozyskiwania ładunków przez kolej towarową, ale też w formule 
multiaplicant – infrastruktura dla samochodów elektrycznych) 

Składanie projektów przez podmioty skarbu państwa (PKP 
Cargo, porty morskie i lotnicze, urzędy świadczące usługi 
publiczne) oraz prywatne – z inspiracji i przy pomocy  
odpowiednich resortów 

30 czerwca 2018 r. 

Operacyjna 

Transport, technologie informacyjno-komunikacyjne, 
energetyka 



 

 

Nie dotyczy 

Ministerstwo Rozwoju 

Istnieją wysokie bariery wejścia polskich beneficjentów do 
CEF związane z brakiem znajomości tego narzędzia 
i umiejętności aplikowania (w tym, wśród doradców).  

Należy aktywnie wspomóc i zmotywować prekursorskich 
beneficjentów z różnych obszarów gospodarki 

Ministerstwa powinny same składać projekty innowacyjne, 
także jako liderzy (w tym studialne – np. studium sieci 
transportowej Polski, strategia pozyskiwania ładunków przez 
kolej towarową, w formule multiaplicant – infrastruktura dla 
samochodów elektrycznych) 

Intensyfikacja składania wniosków przez podmioty publiczne 
(PKP Cargo, porty morskie i lotnicze, urzędy świadczące 
usługi publiczne) oraz prywatne – z inspiracji i przy pomocy  
odpowiednich resortów 

 

Zwiększenie liczby beneficjentów składających projekty po 
raz pierwszy 

 

Zwiększenie do 10% udziału Polski w CEF Transport – puli 
ogólnej oraz podwojenie udziału Polski w CEF Telecom 
i Energy 

Składanie wniosków nie tylko przez bezpośrednio wsparte 
podmioty, ale również ich naśladowców 



   

 

 

Ograniczenie grona aplikantów do dotychczasowych 
beneficjentów 

 

Trudności związane z wypełnieniem wniosku CEF - inna 
koncepcja wniosku i sposób oceniania niż w przypadku 
programów krajowych 

Szczególną trudnością jest Analiza Kosztów i Korzyści 

Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków 

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, 
Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Cyfryzacji 

Wypełnianie przed odpowiednie władze publiczne brakujących 
pól wniosków, parafrazowanie, sprawdzanie przez native 
speakerów, wykonywanie analiz kosztów i korzyści – na 
zasadzie pipeline, przez podmioty in-house (np. CUPT) lub 
konsultanta 

Przygotowanie materiałów pomocniczych wyjaśniających 
wątpliwości terminologiczne i metodyczne w języku polskim 

30 czerwca 2018 r. 

Operacyjna 

Transport, technologie informacyjno-komunikacyjne, 
energetyka 

Nie dotyczy 



 

 

Ministerstwo Rozwoju 

Trudności związane z wypełnieniem wniosku CEF – inna 
koncepcja wniosku i inny sposób oceniania niż w przypadku 
programów krajowych 

Szczególną trudnością jest Analiza Kosztów i Korzyści 

Podmioty publiczne powinny – w odniesieniu do mniej 
zaawansowanych beneficjentów – pełnić funkcje konsultanta 
przy przygotowaniu wniosków, np. wypełnianie brakujących 
pól wniosków, parafrazowanie, sprawdzanie przez native 
speakerów, wykonywanie analiz kosztów i korzyści – na 
zasadzie pipeline, przez podmioty in-house (np. CUPT) lub 
konsultanta 

 

 

Zwiększenie liczby beneficjentów składających projekty po 
raz pierwszy. 

 

Zwiększenie do 10% udziału Polski w CEF Transport – puli 
ogólnej oraz podwojenie udziału Polski w CEF Telecom 
i Energy 

Składanie wniosków nie tylko przez bezpośrednio wsparte 
podmioty, ale również ich naśladowców 

Rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wypełniania 
wniosków CEF 



   

 

 

Jakość wniosków nie ulegnie poprawie 

 

Obecne struktury krajowe zaangażowane w CEF w kraju są zbyt 
słabe, aby wdrożyć proponowane rekomendacje 

Koncentracja kompetencji w zakresie poszczególnych rodzajów 
CEF 

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, 
Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Cyfryzacji 

Powołanie w odpowiednich ministerstwach komórek 
kompleksowo zajmujących się wdrażaniem kwestii 
rozwojowych / CEF współpracujących zarówno z Brukselą, jak 
i z polskimi beneficjentami, ale również kreujących elementy 
innowacyjne strategii 

31 marca 2018 r. 

Operacyjna 

Transport, technologie informacyjno-komunikacyjne, 
energetyka 

Nie dotyczy 



 

 

Ministerstwo Rozwoju 

 

Wdrażanie CEF jest oddzielone od kreowania polityk 
infrastrukturalnych, podzielone na wiele podmiotów, brak 
jest silnych ośrodków do wdrażania rekomendacji 

Kompetencje w zakresie CEF należy przypisać do silnych 
zespołów w ramach jednostek kompleksowo kreujących 
polityki transportową, energetyczną i telekomunikacyjną 
(które wymagają wzmocnienia) 

 

Zwiększenie liczby beneficjentów składających projekty po 
raz pierwszy 

Zwiększenie puli beneficjentów i zakresu rzeczowego 
projektów 

 

Zwiększenie do 10% udziału Polski w CEF Transport – puli 
ogólnej oraz podwojenie udziału Polski w CEF Telecom 
i Energy 

Realizacja pozostałych rekomendacji 

 

Zaangażowanie w CEF nie ulegnie poprawie. 



   

 

 

 



 

 

Zbędność szczegółowej kontroli formalnej na szczeblu 
krajowym 

Krótki czas na przygotowanie wniosku przez beneficjentów 

Duże obciążenie aparatu rządowego pozostałymi 
rekomendacjami 

Ograniczenie kontroli formalnej przez aparat rządowy 

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, 
Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Cyfryzacji 

Przy wnioskach profesjonalnych beneficjentów lub niechęci 
beneficjentów – ograniczenie akceptacji krajowej do 
sprawdzenia zgodności z politykami 

30 czerwca 2018 r. 

Operacyjna 

Transport, technologie informacyjno-komunikacyjne, 
energetyka 

Nie dotyczy 

Ministerstwo Rozwoju 

 



   

 

 

Kontrola formalna wniosku na szczeblu krajowym nie jest 
konieczna, zaś zmniejsza czas na przygotowanie wniosku 
będący w dyspozycji beneficjentów 

Należy odstąpić od obligatoryjnej oceny wniosków pod 
względem formalnym przez jednostki krajowe – wystarczą 
nieobligatoryjne uwagi oraz akceptacja strony 
merytorycznej przy jednoczesnej rozbudowanej pomocy na 
życzenie 

 

Opinia beneficjentów 

 

Wydłużymy czas na przygotowanie formalne wniosku 
przez beneficjenta 

Odciążymy aparat administracyjny 

Aplikowanie do CEF pozostanie nieprzyjazne 

 

 

 


