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Integriertes, energieeffizientes, grenzüberschreitendes Verkehrskonzept
für die Doppelstadt Frankfurt(Oder)/Słubice
Zusammenfassung
Integriertes, energieeffizientes Konzept für Fahrrad, Bus, Tram in Frankfurt (Oder) und Słubice zwecks Einrichtung eines
grenzüberschreitenden ÖPNV
Einreicher
EU-Förderung
...
Stadt Frankfurt (Oder)
Projektpartner
Stadt Frankfurt (Oder),
Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder);
Miasto Słubice

Ort/Region
Frankfurt (Oder);
Słubice

Realisierungszeitraum
2011-2015

Aktuelle Projektphase
Realisierung

Kernbotschaft
Die Europäische Doppelstadt Slubice und Frankfurt (Oder) entwickelt ein integriertes, energieeffizientes Verkehrskonzept
im Rahmen einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Kooperation, um einen grenzüberschreitenden öffentlichen
Personennahverkehr einzurichten.

Zintegrowana, energooszczędna koncepcja transgranicznej publicznej komunikacji
miejskiej Dwumiasta Frankfurt nad Odrą/Słubice
Streszczenie
Zintegrowana, energooszczędna koncepcja dla roweru, autobusu, tramwaju we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach, na rzecz
transgranicznego systemu publicznej komunikacji miejskiej
Zgłaszający
Współfinansowanie ze środków unijnych
...
Stadt Frankfurt (Oder)
Partnerzy projektu
Stadt Frankfurt (Oder),
Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder);
Miasto Słubice

Miejsce/Region
Frankfurt (Oder);
Słubice

Okres realizacji
2011-2015

Aktualny etap rozwoju projektu
realizacja

Główne przesłanie
Europejskie Dwumiasto Słubice i Frankfurt nad Odrą tworzy zintegrowaną energooszczędną koncepcję komunikacji
miejskiej w ramach wspólnej transgranicznej kooperacji w celu zainstalowania transgranicznego publicznego transportu
zbiorowego.
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Beschreibung des Projekts
Mit dem gemeinsamen Ziel der Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) – Słubice, einen
grenzüberschreitenden ÖPNV zu entwickeln, sollen die Potenziale, die die günstige
verkehrsgeographische Lage von Słubice und Frankfurt (Oder) mit sich bringen, besser genutzt
werden.
Die Vorbereitung und Verwirklichung eines grenzübergreifenden, innovativen, nachhaltigen,
Energie effizienten und wirtschaftlichen ÖPNV soll mit kurz-, mittel und langfristigen
Maßnahmen erfolgen.
Der Bürgermeister von Słubice und Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) haben ein
gemeinsames Positionspapier zum grenzüberschreitenden OPNV beschlossen.
Grundlage sind die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung beider Städte sowie die
Ergebnisse der Gespräche innerhalb der Steuerungsrunden der Städte Frankfurt (Oder) –
Słubice.
Opis projektu
Osiągnięcie wspólnego celu europejskiego Dwumiasta Frankfurtu nad Odrą – Słubic, jakim jest
rozwój wspólnej transgranicznej publicznej komunikacji zbiorowej, ma prowadzić do lepszego
wykorzystania potencjałów, które są rezultatem korzystnego położenia komunikacyjnego i
geograficznego Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
Do przygotowana i realizacji transgranicznego, innowacyjnego, trwałego, energooszczędnego i
ekonomicznego publicznego transportu zbiorowego wykorzystane zostaną krótko-, średniooraz długofalowe działania.
Burmistrz Słubic i nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą wspólnie podpisali dokument, wyrażający
ich stanowisko w sprawie transgranicznego publicznego transportu zbiorowego. Podstawą tego
porozumienia sa uchwały radnych miast jak również wynik wspólnych rozmów prowadzonych w
grupach koordynacyjnych między Frankfurtem nad Odrą i Słubicami.
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Kontakt
ANDREAS REIN
Dezernat II
Stadt Frankfurt (Oder)
Goepelstraße 38
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
tel +49 335 5526001
fax +49 335 5526097
andreas.rein@frankfurt-oder.de
WWW
www.frankfurt-oder.de
www.svf-ffo.de
www.slubice.pl

