Partnerzy w projekcie
Projekt opiera się na wszechstronnym partnerstwie następujących grup: miast, operatorów
transportu, ośrodka akademickiego oraz organizacji non proﬁt, która promuje interesy miast,
użytkowników oraz przemysłu trolejbusowego:

Promowanie elektrycznego transportu publicznego

Partner wiodący, tj. Salzburg AG, jest rozpoznawanym w Europie miastem, które przoduje w
zakresie komunikacji trolejbusowej. Dzięki wykorzystaniu energii wodnej, trolejbusy w Salzburgu w
pełni reprezentują system bezemisyjny.

▶ optymalizacja zużycia energii przez trolejbusy

▶ zwiększanie efektywności transportu publicznego
▶ zmiana wizerunku trolejbusów

Miasto Brno posiada największą w Republice
Czeskiej sieć trolejbusową, a ponadto jest miastem z rozbudowanym systemem komunikacji
tramwajowej.
Barnim Bus GmbH w Eberwalde zarządza
najstarszym systemem komunikacji trolejbusowej
w Niemczech (powstałym w 1901r.). Wykorzystywanie energii hamowania jest standardem w
ﬁrmie od 1983 r.
TEP S.p.A jest operatorem trolejbusowym
we włoskim mieście Parma, które funkcjonuje
nieprzerwanie od 1953r. i jest dumne, że (razem
z Mediolanem i Neapolem) obsługuje sieć komunikacji trolejbusowej z największą we Włoszech
liczbą linii.

Miasto Gdynia (PL)
Uniwersytet Gdański (PL)

Projekt obejmuje również przedsiębiorstwo
komunikacji miejskiej z miasta Lipsk, które w najbliższej przyszłości planuje ponownie
uruchomić sieć komunikacji trolejbusowej na niektórych trasach. Lipsk (idąc za przykładem Rzymu)
ma wkrótce stać się wzorem dla innych miast
europejskich.

Barnim Bus GmbH,
Eberswalde (DE)

LVB, Lipsk (DE)

Miasto Gdynia ma największą w Polsce sieć komunikacji trolejbusowej, która obsługuje również
sąsiednie miasto Sopot. Gdynia jest ekspertem w
konwersji autobusów napędzanych silnikami
spalinowymi na nowoczesne trolejbusy.

Miasto Brno (CZ)
Salzburg AG (AT)
TrolleyMotion (AT)
SZKT, Segedyn (HU)

Uniwersytet Gdański w Polsce cieszy się
europejską sławą jako ośrodek wiedzy eksperckiej
w zakresie transportu publicznego oraz jako inkubator innowacyjności.

TrolleyMotion International Action Group jest
wiodącą europejską grupą zainteresowaną rozwojem komunikacji trolejbusowej. Stanowi część
wielkiej sieci i ma szerokie kontakty z wszystkimi
ważnymi przedstawicielami branży trolejbusowej
tj. miast, przemysłu, operatorów oraz zainteresowanych grup.

www.trolley-project.eu
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SZKT, przedsiębiorstwo komunikacji publicznej
w mieście Szeged na południu Węgier, jest odpowiedzialne za lokalną komunikację tramwajową i
trolejbusową. Partner ten ma wyjątkową wiedzę w
zakresie łączenia sieci tramwajowo-trolejbusowych
i ciągłego ich rozbudowywania.

TEP S.p.A., Parma (IT)

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współﬁnansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.trolley-project.eu

Jakie rezultaty przyniesie TROLLEY?
Powstaną opracowania tematyczne, które zostaną udostępnione
na www.trolley-project.eu jako źródło najnowszej dostępnej
i najnowocześniejszej wiedzy w zakresie systemów transportu
trolejbusowego. Będą one pomocne:

Jaka jest misja projektu?
Dziewięciu partnerów z Salzburga (AT), Brna (CZ),
Eberswalde (DE), Parmy (IT), Lipska (DE), Gdyni i
Gdańska (PL) oraz Szegedu (HU), reprezentujących
środowiska działające na rzecz transportu publicznego
w Europie Środkowej, współpracują w ramach projektu
TROLLEY.
Są przekonani, że transport publiczny oparty na energii elektrycznej jest obecnie najczystszym i najbardziej wydajnym
rozwiązaniem w zakresie mobilności miejskiej, a tym samym
że trolejbusy oferują najlepszą i zarazem gotową do wykorzystania technologię, która odpowiada podstawowym wyzwaniom
mobilności w Europie Środkowej. Opierając się na bogatym
doświadczeniu wszystkich partnerów, projekt TROLLEY (doﬁnansowany ze środków europejskich) poszukuje możliwości uwolnienia ogromnego potencjału trolejbusów w celu transformacji systemów transportowych z tych bazujących na „paliwach płynnych”
na „mobilność elektryczną”.

Jakie jest podejście projektu do mobilności?
W odniesieniu do transportu publicznego kilku partnerów projektu TROLLEY stoi w obliczu sytuacji, kiedy ich systemy komunikacji publicznej oparte na transporcie trolejbusowym są mocno
eksploatowane lub nie są już w stanie spełnić wymogów technicznych, środowiskowych czy też potrzeb pasażerów.
Kierując się tą świadomością, wszyscy partnerzy opracują
i wdrożą innowacyjne koncepcje w celu sprostania tym
wyzwaniom. Ponadto silnym pragnieniem wszystkich partnerów projektu TROLLEY jest przekształcenie i stworzenie
systemu trolejbusowego jako zrównoważonego i innowacyjnego standardu komunikacji publicznej oraz gotową
do wykorzystania technologię związaną z mobilnością
elektryczną.
Nowatorskim pomysłem jest współdziałanie środowisk naukowych
i praktyków z Europy Środkowej w celu znalezienia rozwiązań wobec obecnych wyzwań stojących przed europejskim transportem
trolejbusowym (np. efektywne wykorzystanie energii, zwiększona
prędkość robocza, poprawa wizerunku trolejbusów). Ten zespół
doradców jest ponadto przekonany o wielkim potencjale i wiedzy
wśród wszystkich partnerów Trolley. Powstaną więc wysokiej
jakości przewodniki, które będą służyły jako cenne wskazówki dla
wszystkich tych, którzy są świadomi wartości dodanej, jaką trolejbusy oferują w zrównoważonym transporcie publicznym.

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współﬁnansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt rozpoczął się w lutym 2010 r., a zakończy się w
styczniu 2013 r. Odpowiedzialność za treść publikacji ponoszą jej autorzy. Tekst niekoniecznie
odzwierciedla stanowisko Wspólnot Europejskich. Program dla Europy Środkowej nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie - w jakikolwiek sposób - informacji zawartych w publikacji.

 dla miast i operatorów, które eksploatują trolejbusy,
 dla miast i operatorów, które obecnie nie eksploatują
trolejbusów, ale wcześniej bazowały na tym typie transportu,
 oraz dla miast i operatorów, które zamierzają wprowadzić
komunikację trolejbusową.

Wśród podstawowych opracowań powstałych
w ramach projektu TROLLEY będą:


Podręcznik w zakresie zaawansowanego magazynowania
energii (w pojazdach i w ramach sieci),



Przewodnik w zakresie wykorzystywania wspólnej sieci
trolejbusowo-tramwajowej
(Kompendium intermodalnościtrolejbusowej),



Ponadnarodowy przewodnik w zakresie wymiany
autobusów napędzanych silnikami spalinowymi,



Studia wykonalności dotyczące rozbudowy sieci na
obszarach miejskich o małej gęstości zaludnienia,



Ogólnoeuropejska kampania promocji wizerunku
trolejbusów,



Film promocyjny o trolejbusach,



Środkowoeuropejskie Centrum Wiedzy Trolejbusowej.

Posiadasz wiedzę w zakresie trolejbusów?
Przyłącz się do grupy ekspertów TROLLEY!
W związku z uruchomieniem „Środkowoeuropejskiego Centrum
Wiedzy Trolejbusowej” możesz podzielić się swoją wiedzą w tym
zakresie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
projektu www.trolley-project.eu lub skontaktuj się z Partnerem
Wiodącym.
Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje i otrzymywać newsletter TROLLEY pt. “Dziennik TROLLEY”, dopisz się do naszej listy
kontaktowej lub skontaktuj się z Partnerem Wiodącym:

Wanda Strzyżewska - Klapkowska
Wydział Inwestycji
Urząd Miasta Gdyni
+48 58 668 88 76
w.strzyzewska@gdynia.pl

www.trolley-project.eu

