Tytuł projektu/ Project name

Skrócony opis / Project summary

Numer umowy/decyzji/ Contract number
Nazwa beneficjenta/ Beneficiary name, Partner
Fundusz/ Fund

Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów
przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła
przesiadkowego Oborniki Miasto

Przedsięwzięcie obejmuje następujące zamierzenia:
- wybudowanie 2 obiektów park&ride ("zaparkuj i jedź"), łącznie obejmujących min.148 miejsc
postojowych ( w tym 7 dla osób niepełnosprawnych), oświetlone lampami LED oraz wyposażone w
elementy małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne) i organizowaną zieleń w obszarze
parkingów,
- wybudowane będą ścieżki pieszo- rowerowe o łącznej długości 2,601km,
- wybudowanie 2 parkingów kiss&ride ("pocałuj i jedź" - miejsca postojowe, w którym można wysadzić lub
odebrać podróżującego pasażera, zatrzymując się samochodem w wyznaczonym miejscu, na okres nie
dłuższy niż 2min., w tym 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych),
-powstanie zatoki przystanku autobusowego z peronem i wiatą dla podróżnych, umożliwiający dojazd
pojazdom komunikacji publicznej, w tym gminnej komunikacji,
-wybudowanie parkingu dla rowerów bike&ride ("zaparkuj rower i jedź") wyposażonego w 12 stanowisk.
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Program/ Programme
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Priorytet/ Priority axis

3. Energia

Działanie/ Measure
Poddziałanie/ Submeasure
Wartość projektu (w zł, dla projektów EWT w
euro)/ Total project value (PLN, for ETC
projects EUR)
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 cofinancing (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

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

3 584 239,57

3 584 239,57

3 046 603,63
85,00
2018-01-02
2019-04-30
04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Projekt nie jest realizowany w ramach EFS

ZIT

