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Platzhalter Headline Title

Informacje ogólne

• całkowity budżet– 6M EURO

• czas trwania projektu - 36 m-cy

• data rozpoczęcia – 01/06/2015

• projekt wpisuje się w temat 

MG-5.1-2014:

’’Transforming the use of conventionally 

fuelled vehicles in urban areas”
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ASSTRA, BBG, BSAG, BSM, FAS, FRAUNHOFER, IRIZAR, 

LCVP, LVB, MZA, PIMOT, PKT,

POLIS, RUPPRECHT, RWTH AACHEN, SAG, SIEMENS, 

SOLARIS, STIB, STOAG, SZKT, TFL, TMB,

TROLLEY:MOTION, UG, UITP, UNIROMA1, UPC, USZ, VDV, 

VKD, VUB, ZIEHL

Skład konsorcjum

Koordynator – The city of Bremen

Partnerzy:
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Filary tematyczne

A: Bezpieczna integracja autobusów elektrycznych z istniejącą 

infrastrukturą transportu publicznego

B: Modernizacja i/lub regeneracja systemów elektrycznego 

transportu publicznego (podstacje zasilające z odzyskiem 

energii)

C: Wielozadaniowe wykorzystanie infrastruktury 

elektrycznego transportu publicznego: bezpieczne 

ładowanie niepublicznych pojazdów transportowych

(rowery elektryczne, samochody elektryczne, pojazdy 

ciężarowe)
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Podstawowe cele projektu ELIPTIC

Analiza możliwości wykorzystania istniejących 
systemów elektrycznego transportu publicznego do 
bezpiecznej i efektywnej integracji autobusów 
elektrycznych (filar A)

Analiza koncepcji inteligentnego zarządzania energią 
celem ulepszania istniejącej infrastruktury transportu 
publicznego (filar B)

Analiza możliwości wykorzystania potencjału 
istniejącej infrastruktury elektrycznego transportu 
publicznego jako fundamentu inteligentnej 
elektromobilności (filar C)
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Studium przypadku dla Warszawy

Wykorzystanie infrastruktury tramwajowej do ładowania autobusów 

elektrycznych

- Analiza możliwości wykorzystania 

energii z sieci tramwajowej do 

ładowania autobusów elektrycznych

- Poszukiwanie potencjalnych możliwości 

ładowania autobusów elektrycznych

- Przystosowanie autobusów 

elektrycznych do ładowania z sieci 

trakcyjnej
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Informacje ogólne

• całkowity budżet– 6.3 M EURO

• czas trwania projektu - 48 m-cy

• data rozpoczęcia – 01/06/2015



ULTRALEKKI I ULTRAEFEKTYWNY SAMOCHÓD 

ELEKTRYCZNY

Celem projektu WEEVIL jest opracowanie i wdrożenie koncepcji nowego pojazdu miejskiego 

który będzie:

• łatwy podczas manewrowania, ze względu na zmienne rozmiary zewnętrzne;

• wyposażony w  jednostkę napędową nowej generacji o dużej sprawności;

• zapewniał komfort użytkowania porównywalny z pojazdami kategorii M.
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