
Projekt MUV został sfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Horyzont2020. 
Partnerem stowarzyszeniowym w Polsce jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 
Więcej informacji o rozwiązaniu MUV znajduje się na portalu www.muv2020.eu.  
Szczegóły dotyczące pilotażu projektu MUV na terenie Katowic, Sosnowca i Gliwic na 
stronie internetowej i Facebooku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 
http://metropoliagzm.pl/ oraz https://www.facebook.com/metropoliagzm/. 
Serdecznie zapraszamy! 



Projekt MUV*
nadchodzi

To co?
RUSZamy!

*MUV to gra słów. Tak nazywa się aplikacja 
stworzona w ramach międzynarodowego 
projektu. Rozwinięcie tego skrótu  
to „Mobility Urban Values”. Można  
to przetłumaczyć jako „Miejskie Wartości 
Mobilności”. Ale nazwę tę można również 
potraktować jako fonetyczny zapis 
angielskiego czasownika „MOVE”, który 
oznacza przemieszczanie się



Czy każdego dnia dojeżdżasz na uczelnię lub do pracy samochodem? 
Męczysz się w korkach i przeklinasz na czym świat stoi?
Spóźniasz się przez rozpaczliwe poszukiwanie miejsca parkingowego? 

Wybierając inny środek 
transportu niż auto, wszystkie  
te problemy Cię ominą.  
A my dodatkowo Cię za  
to nagrodzimy!

Podejmujesz 
cotygodniowe 
wyzwania 

Zbierasz 
punkty 

Porównujesz swój 
wynik z graczami 
z całego świata

Wygrywasz 
atrakcyjne 
nagrody

GDZIE RUSZYĆ?

Gliwice
Osiedle Politechnika

Katowice – Zawodzie 
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W Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii 
startuje pilotaż aplikacji MUV. 
Jej celem jest zachęcenie 
mieszkańców do ograniczenia 
korzystania z samochodu  
na rzecz komunikacji miejskiej, 
rowerów i podróży pieszych. 
Wybrane dzielnice stają 
się areną sportową, a Ty – 
graczem 



Przygotuj się do Turnieju Miast Zrównoważonych, 
który rozpocznie się 23 września 2019! 

 Ze swojego smartfona wejdź na stronę www.muvapp.eu 
 Pobierz aplikację MUV - Mobility Urban Values
 Wybierz miasto i dzielnicę, gdzie podejmiesz wyzwania: Gliwice – 
Os. Politechnika; Katowice – Zawodzie; Sosnowiec - Pogoń

 Wybierz środki transportu, z których będziesz korzystać
 Możesz chodzić, jeździć autobusami i tramwajami, pociągami, 
rowerami, motorami, samochodami oraz korzystać z transportu 
współdzielonego (pooling, sharing)

! Najwięcej punktów otrzymasz, gdy będziesz chodzić; 
najmniej – gdy pojedziesz samochodem

 Przejdź sesję treningową. Musisz rozpocząć  
i zakończyć jedną podróż

 Rywalizacja podzielona jest na cztery poziomy:  
Newbie, Rookie, Pro, Star 

 Rejestrując w aplikacji odbywane przez siebie podróże – 
zdobywasz punkty

 Żeby przejść dany poziom – musisz podjąć się czterech wyzwań
 Swoje wyniki możesz porównywać z innymi graczami z Twojego 
miasta i … całego świata! Punkty są zliczane od poniedziałku  
do niedzieli

Zaproś do pobrania aplikacji Twoją rodzinę i znajomych!
Miej wpływ na zmianę nawyków mobilności w Twojej okolicy
i doskonale się przy tym baw!

JAK RUSZYĆ?


