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Wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów 

EWT w euro)/ Total eligible expenditure (PLN, 

for ETC projects EUR)

Wartość unijnego dofinansowania (w zł, dla 

projektów EWT w euro)/ Amount of EU co-

financing (PLN, for ETC projects EUR)

Poziom unijnego dofinansowania w procentach 

(w %)/ Union co-financing rate (%)

Data rozpoczęcia realizacji projektu/ Project 

start date

Data zakończenia realizacji projektu/ Project 

end date

Cel projektu/ Project thematic objective

Cel uzupełniający dla projektów EFS/ ESF 

secondary theme

Projekt realizowany w ramach terytorialnych 

mechanizmów wdrażania/ Project 

implemented under territorial delivery 

mechanisms

Projekt nie jest realizowany w ramach EFS

ZIT

3. Energia

3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

4 815 145,37

4 815 145,37

4 092 873,56

85,00

2015-12-15

2018-03-31

04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów 

przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto.

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Obornikach. Projekt 

obejmuje budowę drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Lipową, budowę wielostanowiskowego przystanku 

autobusowego wraz z przebudową odcinka ul. Młyńskiej (placu podjazdowego do przystanku z parkingiem 

dla autobusów); budowie parkingów P&R i K&R przy ul. Lipowej i ul. Łukowskiej oraz budowie ścieżek 

rowerowych w kierunku centrum miasta i w kierunku Murowanej Gośliny, mających stanowić połączenie 

dla ruchu rowerowego na głównych dojazdach do węzła - długość wybudowanych dróg dla rowerów to 

1,28 km. Łącznie wybudowanych zostanie około 84 miejsca postojowe (w tym 10 dla kierowców 

niepełnosprawnych). Realizacja projektu poprawi jakość transportu w mieście, wiele osób skróci czas 

przejazdu do pracy.
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