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Projekt szám ROHU-422 

Projekt cim Környezetbarát közlekedés - A fenntartható mobilitás kiépítése a testvérvárosok, 

Jimbolia és Mórahalom között 

Prioritási tengely 2 – A határon-átnyúló közlekedés könnyítése, a forgalmi-dugók megszüntetése 

(együttműködés a jobb megközelíthetőségért) 

Beruházási 

prioritás 

7/c – A környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése (beleértve az alacsony 

zajszintű és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési eszközöket), ideértve a 

belvízi és tengeri szállítást, a kikötőket, a multimodális csomópontokat és a 

repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható regionális és helyi mobilitás 

előmozdítása érdekében 

Célkitűzés 

 

A projekt fő célja egy ökologikus, határokon átnyúló tömegközlekedési rendszer 

kifejlesztése Jimbolia és Mórahalom között 

Ez az új közlekedési rendszer elektromos buszokkal fogja összekapcsolni a két 

települést, ily módon járulva hozzá a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez és a 

környezetbarát közlekedési rendszerek használatának tudatosításához. 

 Az újonnan kifejlesztett közlekedési rendszer növeli a határokat átlépő utasok 

számát, és alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek és alacsony zajszintű 

járművek révén biztosítja a határokon átnyúló szállítás környezetbarát 

alternatíváját. 

Partnerség 
Fő kedvezményezett: Jimbolia Város (Románia) 

Kedvezményezett: ÓRA-TOURIST Nonprofit Információs és Szolgáltató Társaság 

(Magyarország) 

Teljes 

költségvetés 779 715,90 Euro, melyből 662 758,51 Euro ERFA támogatás 

Összegzés 

 

A Projekt keretében várhatóan a következő tevékenységek kerülnek 

megvalósításra: 

- 2 elektromos busz vásárlása és a szükséges engedélyek megszerzése     

  Jimbolián 

- kis elektromos busz vásárlása és a szükséges engedélyek megszerzése,    

   Mórahalmon 

 - olyan helyi közszállítási szolgáltatás megvalósítása, amelyet mindkét városban 

elektromos buszok látnak el 

- a környezettudatos közlekedési rendszerek előnyeinek tudatosítására    

  irányuló tevékenységek  

- elektromos autóbuszok töltőállomásainak és parkolóhelyeinek kiépítése a    

  két városban (1 Jimbolia-ban és 2 Mórahalomban) 

 - WIFI-hálózat kiépítése a Jimboliai töltőállomáson 

A Projekt várható eredményei: 

- a határokon-átnyúló, ökológiai közszállítás kiépítése a két település    

  között, az alábbiak beszerzésével: 

      • 2 új elektromos busz Jimbolia-n 

      • új elektromos busz Mórahalmon 

- három új elektromos busz töltőállomásának kiépítése,  valamint a      



                                                                                                                                                                        
  

 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

   hozzárendelt parkolóhelyek kialakítása (1 Jimbolia-ban és 2 Mórahalmon) 

-WIFI hálózat kiépítése a Jimboliai töltőállomáson 

 


