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Promuj4c €lektryczny transpon PUbliczny - Inauguracja proi6ktu TROLLEY

1 lpca 2010 roku, Prezydent Miasta Gdyni. Wojciech Szczurek powilawysokiel Engl
sogo, kt6rzy pzybedqna nalsuracje projektu TRoLLEY. Prorekl TROLLEY jesl
wspolinansowany w 6mach europejsk ego program!.Europa cenlralna'. Celem
Pros ram! jesl wspieran e wsporpacy miedzynarodowej pomiQdzy krajami lejcze6ci
ELropy. Wiecel intomacjina ten lemaiznajdujesie na stron e q44 !c!1!412q9!-!.

Prcjekt TRoLLEY ma na celu prcmocje lo ejbus6w jako czystego naibadziej
ekonomicznego srodka transportu w nilastach regionach Euopy Cenlralnej woparciu
oswe bogate doSwiaddenie, dziewieciu partner6w projektu TRoLLEY z s2e6ciu kaj6w
Europy Cenl.a nej - EbeGWa de Lipsk (Nlemcy) Gdynia i Gdaisk (Polska), Szeged
(Wegry), Brno (Czechy) oraz Parma (Wlochy), poszukiwaa bedz e moz jwosci
odblokowan a osromneso potencjal! lrc ejbusow w @lu pueslawiena systemu
lEnsportowego na energiQ elektrycznq. Partnerstwolo obejmlje 25% wszystkich
rroretbos6w, jak rown e230% nii rrolejbusowych akluanie iunkcjonuj4cych ra obsza.ze

Arnulfschuchman z SazburqAG partnera wiod4cego projeklu IRoLLEY, powiedziar:
' Jesiesmv !w adomi, 2e w Elfop e Srodkowej Wschodiiej polenclar drzemiqcy w
rroletbusach ob ecujqcym nodku t.ansporlu mejskiego.jest n ewykorzyslyvvany
Jesle$rny pzekonan ze nowoczesne pojazdy o napedzie e eklrycznym sAiajbardz ej
efeklywnaalternalyr4w stosunku do pojazddw iapedzanych silnikamispa inowymi.
WieEymy, 2e dysla efergia elektryczna jest real stycznE a ternatyw4 dla ro4lEza i
bazujqcych na palwach ptynnych.

TROLLEY rozpoczal sie 1 lutego 2010 i poida do styczn a 2013 roku. Jest to
natwiekszy projekt prooramu Komisji Europejskiej ,INTER REG Europa Ceftralna', z
budzelem 4,2 nln EUR, z czego 3,2 mf EUR to wklad Europejskiego Flnduszu
Rozwoju Reqionalneqo (ERDF).

W UrzQdzie M asta Gdynia, prezydentWojcech Szczlrek powila wiele znamienrtvch
osobisloscl m. n paniaMagdalene Kopczyhska. dyreklor Depanameniu Dvrektoialu
Generalneso Transpon and MobiLlly, w Komisji Eurcpejskiej Po wygroszonych
prelekcjach odbedziesie paneldyskusyiny 2 udzialem rczyslkich partnerow TROLLEY,
na temal innowacyjnoScl perspektyw rozwoju komun kacri trolejbusowej w Europie
Srodkowe. Gl6wnvm ounklem
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uroc2yslogcl fauguacytnejprojeklu TROLLEY bedze oficjalne podpisanie 
"WspolnejDeklaracl Trolelbosowej kiora podkreSli Swiadomo6a potenclal! e ektrycznego

lransportu publi*nego w miaslach europ€jskch ora2 za.ngazowan e we wsparc e

1 lipca w godz naoh rannych, ucze.ln cy odwedzaPradsi€biorslwo Komunikacj
Trolelbosowei w Cdyni gdzie zostanqzapoznaniz procesem przebudowy autobusow
niskopodlogowych na trolejbusy. Jesl to dzedzina, w ktorejSdyiskie pzedsqbrorsndo
posiada unikalowawiedze do3wadczen e

- M6wac o nowoczesnym m eScle trzeba rozwitaa lranspoi( pubicziy nalwyzsz€l
jakosc propaguj4c technorosie przytazne 5rodowisku. WGdyn lakm rozwl4zaniem jest
nowoczesna komunikacja iroletbusowa, kl6rE konsekwentnie rozwtamy wykorzystuiec
6rodkieuropelske pow edzialWojciech Szczurek P rczydenl M asta Gdyni.
- Uczestniclwo w projekcie TROLLEY daje nanr nro2lwose wymiany doswiadden z
parlneraml z .trc ejbusowet ekslfaklasy .

hauguracta projeklu TRoLLEY bedzedoskoialym momenlem dlajeso parherow do
wymiany doswiadcen wzakreseoptymalzacjizu2iryanejenergii, a lakte do promocji
e ektryczneqo lransporl! pubicznegow ich miaslach iregionach, poprzez poprawe
eteklylvnosc i k.eowanie tego wrzerunku w calej Europie

szczesdolvych iromacj udzie aj4
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