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       Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności  
     w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

 

Nr projektu: POIS.07.03.00-00-006/10 

Nr umowy dofinansowania projektu: Umowa nr POIS.07.03.00-00-006/10-00 z dnia 
06.03.2012 r.  

Cel projektu : 
Projekt przewiduje zwiększenie atrakcyjności połączeń tramwajowych o podwyższonym 
standardzie tj. planowanych linii podsystemu Tramwaj Plus oraz podsystemu Tras 
Średnicowych, z jednoczesnym wykorzystaniem tych podsystemów dla obsługi 
najbardziej obciążonych relacji przewozowych. Oznacza to założenie, że podsystemy 
będą obsługiwać w możliwie wysokiej częstotliwości obszary śródmiejskie, pozostawiając 
obsługę osiedli peryferyjnych komunikacji tramwajowej tzw. klasycznym tramwajom oraz 
tam, gdzie brak linii tramwajowych – autobusom. 
 
Przedmiot projektu : 
W ramach Projektu przewidziano następujące działania:  
budowę dwóch nowych odcinków torowisk tramwajowych, przebudowę wybranych 
istniejących odcinków linii tramwajowych, budowę dwóch nowych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych, przebudowę ulic lokalnych, towarzyszącym inwestycjom tramwajowym, 
remont wybranych istniejących odcinków linii tramwajowych, budowę i przebudowę stacji 
prostownikowych, zakup i dostawę 39 nowych niskopodłogowych tramwajów oraz 
wdrożenie inteligentnego systemu sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną. 
 
Produktami inwestycji są: 
Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego: 5,3 km 
Długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego: 37,85 km 
Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej: 39 szt. 
Systemy komunikacji miejskiej objęte telematyką: 1 szt. 
Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej: 7 662 osób 
 
Środki Finansowe, wysokość dofinansowania: 
Całkowita wartość projektu:  738 835 951,05 PLN 
Wkład Miasta:    384 302 451,30 PLN 
Kwota wydatków kwalifikowanych: 600 904 236,87 PLN 
Kwota dofinansowania:   354 533 499,75 PLN 
 
Termin realizacji: 
Termin rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu:   30.11.2006 r. 
Termin zakończenia finansowego realizacji projektu: 31.12.2013 r. 
 



Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie jednostek realizujących: 
www.zdium.wroc.pl  
www.wi.wroc.pl  
www.mpk.wroc.pl 
 
Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach 
internetowych: 
 

• Serwisu informacyjnego http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko http://www.pois.gov.pl 
• Portalu Unii Europejskiej http://europa.eu/index_pl.htm 

 

 

 
 

 


