
Projekt uzyskał dofinansowanie ze 
środków Funduszy Europejskich 
z Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.

Obejmuje zakup 85 sztuk pojazdów 
komunikacji miejskiej, w tym: 
30 trolejbusów (16 przegubowych 
i 14 standardowych) oraz 55 autobusów 
(32 przegubowych i 23 standardowych), 
a także 21 baterii akumulatorowych. 
Stanowią one wyposażenie trolejbusów 
i umożliwiają ich jazdę bez ładowania 
z sieci trakcyjnej. 

Zakupione autobusy to 
najnowocześniejsze i najbardziej 
ekologiczne środki transportu 
publicznego poruszające się na 
gdyńskich jezdniach – bezpieczne dla 
środowiska i wygodne dla pasażerów. 
Są również w pełni przystosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Wyposażone w USB do ładowania 
telefonów komórkowych i tabletów, 
przestronne, klimatyzowane i ciche. 
Silniki o minimalnej emisji spalin 
sprawiają, że podróż staje się bardziej 
komfortowa. 

Projekt realizuje cele Działania 6.1 
„Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach” Programu 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

*    *    *

Po więcej informacji nt. programu, 
projektów i unijnych obszarów wsparcia 
zapraszamy na: www.pois.gov.pl oraz 
www.mapadotacji.gov.pl
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Spójrz, 
jaka prze-

stronna jest 
kabina kierow-
cy. Wygląda na 
bardzo bez-

pieczną.

Uwaga, 
sprawdzam 

USB. Naładuję 
sobie 

telefon.

Bezpieczny 
kierowca, 
bezpieczni 

pasażerowie.

Cudnie! 
To i tablet 
mogę sobie 
naładować 

w autobusie! 
Rewelacja!

Bo to 
nowy extra 

ekologiczny gdyński 
tabor! Chodźmy do 

zajezdni!

Tak, Świetne 
są te przyjazne 
podświetlane 

tablice informacyjne, 
gdzie każdy 

koralik to inny 
przystanek!

W ogóle 
nie czuję 

spalin... Autobus 
nie zostawia 

kłębów dymu.

Dziękuję 
za wspólną 

przejażdżkę! Wpadnijcie 
do mnie później na 

ciasto!

jest wiele 
udogodnień. 

Wygodne 
siedzenia i poręcze, 
klimatyzacja, łatwe 

przyciski.. I te 
e-koraliki!

No, nie 
wierzę! Przecież 

ma kontuzję nogi. 
i Zawsze wolała 

taksówki…

Jaka 
super podłoga, 

całkiem płaska, bez 
stopni. Wygodna dla 
wózków i starszych 

ludzi.

Co, 
babciu? Gdzie 

jesteś? Wybrałaś 
się sama w podróż 
autobusem?! Gdzie 
wysiadasz? Zaraz 

tam będziemy.

Hejka! To my, 
reporterzy Max 

i Julka. Pokazujemy 
Wam efekty realizacji 

projektów 
unijnych.

Oglądajcie, 
czytajcie, 

przekazujcie 
dalej! To ważne, 

by dzielić się 
wiedzą!

A wszystko 
to dzięki wsparciu 

finansowemu z Funduszy 
Europejskich.

Ale tu 
przestronnie! 

I jak cicho pra-
cuje silnik.

Testuję 
nowy 

tabor. Tu mam 
przesiadkę. 
Wsiadacie ze 

mną?

ZAJEZDNIA AUTOBUSOWA

Bo to 
autobus, 

niskopodło-
gowy. Babciu, 

polubiłaś 
autobusy?

Spójrz, 
porusza się 

o lasce, a tak 
sprawnie wychodzi 

z autobusu!

Reporterski duet Na tropie projektów unijnych


