INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU
KOLEI WIELKOPOLSKICH SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Beneficjent: Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oś priorytetowa 5 WRPO 2014+: „Transport”
Działanie 5.2. WRPO 2014+: „Transport kolejowy”
Poddziałanie 5.2.2 WRPO 2014+: „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich”
Tytuł Projektu: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup
spalinowego taboru kolejowego”
Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.05.02.02-30-0001/19

Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 96 038 400,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 78 080 000,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 66 368 000,00 zł
Poziom dofinansowania Projektu: do 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Okres realizacji Projektu:
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 2.09.2019 r.
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 10.11.2021 r.
Opis przedmiotu Projektu
(przygotowany na podstawie dokumentacji aplikacyjnej)
Projekt polega na nabyciu czterech fabrycznie nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów
trakcyjnych. Pojemność jednostkowa każdego z tych pojazdów wyniesie co najmniej 330 osób,
prędkość eksploatacyjna – co najmniej 120 km/h, zaś przyspieszenie (w zakresie prędkości
0-40 km/h) – co najmniej 0,4 m/s2. Wyposażenie pojazdów zapewni komfort podróżowania
odpowiadający oczekiwaniom współczesnych pasażerów. Tabor ten będzie wykorzystywany
przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych na terenie
województwa wielkopolskiego, w ramach umowy o świadczenie usług publicznych zawartej
z Województwem Wielkopolskim.
W wyniku realizacji Projektu zostaną osiągnięte takie wskaźniki produktu jak:
 liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego: 4 sztuki,
 pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego: 1.320 osób.

Cel Projektu
(przygotowany na podstawie dokumentacji aplikacyjnej)
Realizacja niniejszego Projektu przyczyni się do usprawnienia transportu publicznego na terenie
województwa, zapewniając dogodne warunki dojazdu do miejsc pracy, nauki, wypoczynku oraz
centrów kultury i usług. Efektywne, charakteryzujące się wysoką jakością połączenia kolejowe
zachęcą mieszkańców województwa do korzystania z transportu zbiorowego, co zmniejszy liczbę
podróży indywidualnych.
Cele szczegółowe Projektu to:
 poprawa warunków dojazdu do miejsc pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych oraz
miejsc wypoczynku,
 poprawa bezpieczeństwa przewozów pasażerskich,
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zwiększenie dostępności komunikacyjnej do aglomeracji poznańskiej z terenu województwa
wielkopolskiego,
 eliminacja różnic w zakresie dostępu do ośrodków pracy i edukacji,
 skrócenie czasu przejazdu na wybranych odcinkach,
 ograniczenie barier utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym,
 redukcja negatywnego oddziaływania transportu zbiorowego na środowisko.
W wyniku realizacji Projektu zostaną osiągnięte takie wskaźniki rezultatu jak:
 liczba osób korzystających z zakupionego taboru kolejowego: 1 536 492,00 osób/rok,
 łączna liczba pojazdokilometrów zrealizowanych przez nowo zakupiony tabor w ciągu roku:
910 411,02 pojazdy/km.
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