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EU CYCLE ma na celu poprawę działania 4 instrumentów polityki, do
których odnosi się międzyregionalne uczenie się i regionalne
planowanie działań. 

Projekt przyczyni się do poprawy jakości projektów rowerowych,
zwiększenia udziału ruchu rowerowego w regionach docelowych dzięki
ulepszonej polityce i najnowocześniejszym rozwiązaniom, co będzie
miało większy wpływ na dekarbonizację transportu. 

Wspólne wyzwanie polega na tym, że choć w latach 2007-2013 projekty
związane z transportem rowerowym otrzymały wsparcie w postaci
dotacji unijnych w wysokości około 0,6 mld euro, dobre praktyki nie były
rozpowszechniane, a wiedza na ich temat jest nierównomiernie
rozłożona w regionach uczestniczących w projekcie i nie jest
wykorzystywana przez ich instrumenty polityczne. 

Ponieważ instytucje zarządzające, regionalni interesariusze i potencjalni
beneficjenci projektów nie są świadomi tych dobrych praktyk i korzyści
płynących z ewentualnego ich zaadaptowania, brak wiedzy zmniejsza
zainteresowanie opracowywaniem projektów rowerowych i zwiększa
ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków przeznaczonych na
transport rowerowy w ramach odpowiednich instrumentów polityki.

EU CYCLE będzie zatem zwiększać możliwości opracowywania i
wdrażania projektów rowerowych zarówno po stronie zarządzania
instrumentami polityki, jak i po stronie potencjalnych beneficjentów.

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem
jest budowanie potencjału władz regionalnych poprzez
międzyregionalne uczenie się i regionalne planowanie działań,
tak aby lepiej wykorzystywać fundusze unijne na inwestycje
rowerowe.

WPROWADZENIE
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 to projekt INTERREG finansowany z  



“Projekt pozwolił nam spojrzeć na mobilność z 

innej perspektywy i uczyć się od innych europejskich

partnerów.”  
Adrian Kurza, Kierownik Projektu EU CYCLE, 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
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“Kapitalizacja dobrych praktyk jest
kluczowym atutem w dążeniu do

osiągnięcia zrównoważonych celów w
dziedzinie mobilności.” 

 
Raffaele Sforza, Kierownik Projektu EU

CYCLE, Region Apulia

''Zwrot z inwestycji w ruch rowerowy jest niezwykły.
Dzięki pozytywnym efektom zewnętrznym ruch

rowerowy już teraz przyczynia się do wzrostu
gospodarczego Europy o 90 miliardów euro rocznie.

Zintegrowana strategia rowerowa, jak również więcej
lepszych inwestycji, są niezbędne, aby jeszcze bardziej
zwiększyć potencjalne korzyści z ruchu rowerowego.''

 
Jill Warren, Dyrektor Generalny, 
Europejska Federacja Rowerowa

“Praca nad poprawą polityki rowerowej była zarówno

wyzwaniem, jak i inspiracją. Dowiedzieliśmy się, że

komunikacja, współpraca i koordynacja pomiędzy

podmiotami regionalnymi, jak również wzajemne uczenie

się między regionami są niezbędnymi elementami

tworzenia interwencji publicznych o szybszym i lepszym

oddziaływaniu. Tego typu projekty pokazują szerokiemu

gronu podmiotów publicznych i prywatnych na różnych

poziomach terytorialnych bezpośrednią i praktyczną

korzyść płynącą ze współpracy europejskiej: razem możemy

zrobić to lepiej.'' 
Tibor Polgár, Dyrektor Strategiczny, 

West Pannon Nonprofit Ltd.

“Projekt ten pozwolił nam przyjrzeć się dobrym

praktykom w zakresie mobilności rowerowej w

innych regionach Europy i podzielić się naszymi

doświadczeniami. Międzyregionalne uczenie się

to świetny sposób na poprawę polityki

regionalnej.” 

Sina Hoch,  EU CYCLE Kierownik Projektu,

Euroregion Rhine-Waal



 
Doświadczenia partnerów w 6 podtematach - regionalny
ruch rowerowy, turystyka rowerowa, miejski ruch rowerowy,
intermodalność, połączenia miejsko-wiejskie, współpraca
terytorialna w zakresie ruchu rowerowego - zostały zebrane,
wspólnie przeanalizowane i umieszczone w internetowej
bazie danych zawierającej najnowsze projekty rowerowe. 

Zespoły projektowe współpracowały z regionalnymi
interesariuszami nad włączeniem zdobytych doświadczeń
do czterech regionalnych Planów Działań, poprawiając w
ten sposób wyniki ich instrumentów polityki. 

Ponadto, wspólnie opracowano Zintegrowany Przewodnik
Planowania Rowerowego, który podsumowuje najlepsze
rozwiązania w zakresie technicznych aspektów ruchu
rowerowego.

Pięciu partnerów, wszyscy wcześniej zaangażowani w projekty
Interreg dotyczące różnych podtematów, postanowiło podzielić
się swoimi doświadczeniami w celu zwiększenia możliwości
pełnego i efektywnego wykorzystania dostępnych funduszy na
wysokiej jakości projekty rowerowe.
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PARTNERSTWO



West Pannon Nonprofit Ltd.

West-Pannon Nonprofit Ltd. od 2011 roku pracuje nad krajowymi,
transgranicznymi i transnarodowymi projektami w Zachodniej
Transdanubii.

Naszym celem jest wdrażanie rozwoju regionalnego w sposób
zrównoważony, przy zaangażowaniu lokalnych aktorów. 
W tym celu w naszych międzynarodowych projektach tworzymy
partnerstwa i sieci kontaktów, a w naszej pracy lokalnej
wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie zgromadzone w tym
miejscu, dostarczając skutecznych odpowiedzi na wyzwania
naszych czasów.

Zapewniamy elastyczne i profesjonalne wsparcie dla społeczności
lokalnych, samorządów, regionów i przedsiębiorstw w wielu
dziedzinach. Pomagamy też ministerstwom, powiatom i ich
instytucjom odpowiedzialnym za programy rozwojowe pracować
na wyższym poziomie merytorycznym we współpracy z
europejskimi organizacjami partnerskimi.
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Europejska Federacja Rowerowa

Założona w 1983 roku Europejska Federacja Cyklistów jest
stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest zwiększenie
liczby i poprawa jakości ruchu rowerowego dla wszystkich w
Europie.

ECF odgrywa kluczową rolę w napędzaniu, wpływaniu i
ułatwianiu tych zmian w całej Europie. W tym celu zrzeszamy
wszystkich interesariuszy świata rowerowego, aby przedstawić
argumenty przemawiające za jazdą na rowerze. Pracujemy nad
zmianą nastawienia, polityki i alokacji budżetowych na rzecz
większej liczby i lepszej jakości przejazdów rowerowych. 

Zrzeszając ponad 60 organizacji członkowskich w ponad 40
krajach, jednoczymy europejskie ruchy rowerowe jako jedyny głos
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie ogólnoeuropejskim
oraz jako największa i najbardziej znana na świecie organizacja
wspierająca rowerzystów.
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Euroregion Rhine-Waal

Euregio Rhine-Waal jest holendersko-niemiecką organizacją
publiczną zrzeszającą 55 organizacji członkowskich, w tym
gminy, samorządy regionalne i izby handlowe z regionu
przygranicznego.

Po stronie holenderskiej obszar działania Euregio Rhine-Waal
obejmuje dużą część prowincji Gelderland, w tym regiony
Arnhem-Nijmegen, West Veluwe, Southwest Gelderland, część
Northeast Brabant oraz północną część prowincji Limburg. Po
stronie niemieckiej obszar działania obejmuje okręg Kleve, okręg
Wesel oraz miasta Duisburg i Düsseldorf. 

Najważniejszym celem Euregio
Rhine-Waal jest poprawa i
intensyfikacja współpracy
transgranicznej, zarówno pod
względem gospodarczym, jak i
społecznym. 

Zrzesza on partnerów w celu
podejmowania wspólnych
inicjatyw i korzystania z efektów
synergii.

Euregio Rhine-Waal ma
również na celu promowanie
integracji europejskiej i
znoszenie granic
państwowych.
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Stowarzyszenie Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego

Białostocki Obszar Funkcjonalny został utworzony w formie
stowarzyszenia w 2013 r., a w jego skład wchodzą: stolica
województwa podlaskiego - miasto Białystok oraz 9 gmin
należących do powiatu białostockiego, w tym gminy miejsko-
wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków,
Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec
Kościelny , Turośń Kościelna.

Białostocki Obszar Funkcjonalny położony jest w centralnej
części województwa podlaskiego i zajmuje powierzchnię 1 728,15
km², co stanowi 8,6% powierzchni województwa. Liczy ponad 413
tys. mieszkańców, co stanowi ok. 34% potencjału ludnościowego
województwa podlaskiego.

Do atutów gospodarczych BOF należy zaliczyć korzystne
położenie w europejskim korytarzu transportowym między
Europą Zachodnią a Wschodnią, sprzyjające rozwojowi
współpracy gospodarczej z rynkami wschodnimi.

Ogólna strategia BOF
polega na tym, by stać się
atrakcyjnym miejscem do
życia i pracy. Dlatego BOF
angażuje się w wiele
krajowych i
międzynarodowych
projektów i działań, które
opierają się na
partnerstwie i współpracy
terytorialnej.
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Region Apulia 

Apulia to region południowych Włoch, charakteryzujący się
przeważnie płaskim terenem i linią brzegową o długości ponad
800 km, najdłuższą w kraju. Jest najdalej na wschód wysuniętym
regionem Włoch, stanowiącym skrzyżowanie cywilizacji, a przez
to uważanym za most łączący Wschód z Zachodem.

Terytorium Apulii liczy ok. 4
mln mieszkańców, a jego
centrum administracyjnym
jest Bari. 

Region Apulia jest organem
publicznym, który sprawuje
władzę instytucjonalną nad
tym terytorium w zakresie
planowania i koordynacji.

Jeśli chodzi o promowanie zrównoważonej mobilności i
dekarbonizacji transportu, Departament Mobilności Regionu
Puglia działa w oparciu o ustawę regionalną nr 1/2013, która
zachęca do rozwoju ruchu rowerowego jako czystego, zdrowego i
łatwego w zarządzaniu środka transportu. 

Ta ustawa regionalna przewiduje wdrożenie regionalnej sieci
rowerowej zintegrowanej z innymi sieciami transportowymi, co
ma przyczynić się zarówno do poprawy jakości życia mieszkańców
w miastach i w czasie wolnym, jak i do zwiększenia
konkurencyjności gospodarki regionalnej.



PODTEMATY PROJEKTU

TURYSTYKA ROWEROWA
Jak poprawić dostępność regionów europejskich na rowerze i

promować jazdę na rowerze jako środek zrównoważonej
mobilności i turystyki.

REGIONALNA JAZDA NA ROWERZE
Tajniki planowania regionalnej sieci rowerowej.

 

JAZDA NA ROWERZE W MIEŚCIE
Działania, rozwiązania i wyzwania związane z
uczynieniem europejskich miast bardziej przyjaznymi dla
rowerzystów.

POŁĄCZENIA MIEJSKO-WIEJSKIE
Wykorzystanie ogromnego potencjału sieci dróg
rowerowych i autostrad do poprawy połączeń między
obszarami miejskimi i wiejskimi

INTERMODALNOŚĆ
Zwiększenie poziomu ruchu rowerowego poprzez
łączenie zrównoważonych środków transportu.

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
Jak wykorzystać ponadnarodowy potencjał

gospodarczy w regionach.

W związku z potrzebą zidentyfikowania i skonsolidowania europejskich
dobrych praktyk w celu ulepszenia regionalnych planów działania, partnerzy
projektu EU CYCLE skupili się na 6 różnych podtematach.
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DOBRE PRAKTYKI

Projekt EU CYCLE jest wynikiem długotrwałej obserwacji braku kompleksowych i
aktualnych wytycznych oraz zestawu kryteriów finansowania służących
promowaniu najlepszych dostępnych/innowacyjnych rozwiązań w ramach
instrumentów polityki wspierających projekty rowerowe.

Główny innowacyjny charakter
tego projektu wynika z połączenia
szeregu dobrych praktyk
poznanych we wszystkich 6
podtematach ruchu rowerowego
w kompleksową metodologię
planowania działań i Zintegrowany
Przewodnik Planowania Ruchu
Rowerowego, co prowadzi do
bardziej efektywnego wdrażania
instrumentów polityki.

Inspirujące i sprawdzone rozwiązania polityczne
zidentyfikowane przez partnerów projektu
zostały zebrane i wprowadzone do Platformy
Kształcenia Politycznego Interreg Europa,
internetowej bazy danych zawierającej
najnowsze projekty rowerowe, porady dotyczące
polityki, dzielenie się wiedzą i tworzenie sieci.

Cały zbiór dobrych praktyk zidentyfikowanych w
ramach projektu EU CYCLE wraz z dodatkowymi
informacjami, jak również Zintegrowany
Przewodnik Planowania Ruchu Rowerowego
można znaleźć na stronie internetowej projektu
EU CYCLE.



Cały system jest zarządzany przez jednego
operatora - Nextbike Polska, dlatego wszystkie
stacje są kompatybilne nie tylko w Białymstoku i
okolicznych miejscowościach, ale także z innymi
miastami w Polsce. Rozwiązanie to pozwala na
wypożyczenie roweru w ujednolicony sposób przy
użyciu tego samego konta użytkownika we
wszystkich miastach, w których działa Nextbike
Polska.
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W 2019 r. rowerzyści BiKeR mieli do dyspozycji 66
stacji i 681 rowerów, w tym: 54 stacje i 535 rowerów
(w tym 20 rowerów dziecięcych, 20 tandemów
finansowanych przez Miasto Białystok oraz po 2
stacje w 3 sąsiednich gminach finansowane przez
lokalne gminy.

Oznacza to, że rowery można wypożyczać
zarówno zamknięte w stojaku
elektrycznym, jak i zabezpieczone
zamkiem, bez konieczności korzystania z
terminalu wypożyczalni.

Rowery wypożycza się ręcznie w
terminalu wypożyczalni lub za pomocą
bezpłatnej aplikacji mobilnej.

BiKeR - Białostocka Komunikacja Rowerowa jest alternatywnym
środkiem transportu, który pozwala na szybkie poruszanie się po
mieście. Stanowi uzupełnienie systemu transportowego w Białymstoku
i 2 gminach.

BIKER - SYSTEM 
ROWERU AGLOMERACYJNEGO

URBAN CYCLING
BIALY S T O K  F U N C T I O N A L A

REA
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Przyczynia się to do zwiększonego
wykorzystania rowerów, zachęca do
przesiadania się z innych środków
transportu na rower i stwarza większe
bezpieczeństwo dla rowerzystów.

Ulice rowerowe wprowadzane są
przede wszystkim na trasach, z których
często korzystają uczniowie i studenci,
podróżujący do szkoły i ze szkoły do
swoich domów. 

Na niektórych ulicach możliwe jest, że
ruch samochodowy jest dopuszczony
tylko w jednym kierunku. Jednak na
tych ulicach ruch rowerowy jest nadal
dozwolony w obu kierunkach. Oznacza
to, że ulice jednokierunkowe, które są
otwarte dla ruchu rowerowego w
przeciwnym kierunku, mogą być
również oznakowane jako ulice
rowerowe, oszczędzając rowerzystom
długich objazdów.

Inicjatywa ulic rowerowych jest częścią koncepcji ruchu rowerowego
"Ruch rowerowy i mobilność lokalna" miasta Kleve w Niemczech, która
jest wpisana w planowanie rozwoju miasta. Koncepcja ta została
opracowana w otwartym i zorientowanym na dialog procesie
planowania, we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i
mieszkańcami.

ROWEROWE ULICE

Ulice rowerowe zachęcają i wspierają korzystanie z rowerów poprzez
poprawę infrastruktury rowerowej w ruchu miejskim.

Na ulicach rowerowych rowerzyści są uprzywilejowanymi
użytkownikami dróg. Wraz z powstaniem ulic rowerowych następuje
odwrócenie dotychczasowej dominacji ruchu zmotoryzowanego.

URBAN CYCLING
EU R E G I O  R H I N E - W A AL



Właściwe plany rzeczowe są przygotowywane po zakończeniu prac nad
CCTNP i są również zatwierdzane przez Komitet ds. Oznacza to, że
proces opracowywania projektów jest częścią instrumentu polityki i
przyczynia się do bardziej efektywnego i skutecznego wykorzystania
funduszy unijnych.
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W zaproszeniach do składania projektów dotyczących rozwoju
zrównoważonego transportu określono kwalifikowalne działania
obowiązkowe.

INNOWACYJNE NARZĘDZIA W ZAPROSZENIACH
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH

ZRÓWNOWAZ�ONEGO ROZWOJU TRANSPORTU
URBAN CYCLING

W
EST  P A N N O N  N O N P R O FIT  L

TD.

Podczas planowania należy
konsultować się z lokalnymi
stowarzyszeniami rowerzystów. 
Plany są zatwierdzane przez
niezależną Komisję Zawodową
kierowaną przez ministerstwo
odpowiedzialne za koordynację
ruchu rowerowego.

Kompleksowy Plan Sieci Ruchu Rowerowego (CCTNP) musi być
przygotowany w pierwszym okresie realizacji projektu. Ocenia on
sytuację ruchu rowerowego w miastach i ich otoczeniu pod kątem ruchu
rowerowego i barier dla ruchu rowerowego, proponuje poprawę
warunków jazdy rowerem. Wszystkie działania projektowe muszą być w
nim wyszczególnione i uzasadnione.

Inni członkowie tego komitetu to
Instytucja Zarządzająca i
Instytucja Pośrednicząca TSDOP,
Zarząd Dróg, jeśli dotyczy, oraz
niezależni eksperci, rowerowe
organizacje pozarządowe.

Przyjęcie podobnego systemu mogłoby pomóc
tym samym IZ/IP oraz wnioskującym władzom
lokalnym i regionalnym w przygotowaniu,
finansowaniu i realizacji projektów rowerowych
o większym wpływie na redukcję emisji CO2.



TRASA ROWEROWA 
AKWEDUKTU APULIJSKIEGO

Projekt Aqueduct Cycle Route powstał w połowie XXI wieku w wyniku
realizacji projektu CY.RO.N.MED finansowanego przez Interreg ArchiMed
2000-2006.

R E G I O N  O F  A P U L I A

Jest to pierwsza ścieżka
rowerowa w środowisku
naturalnym wybudowana w
Apulii. Dzięki temu powstało
wiele usług związanych z
turystyką rowerową. LGD Valle
d'Itria zakupiła dawny dom
drogowy w celu utworzenia w
nim centrum informacji
turystycznej.
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CYCLING TOURISM

IJest to pierwszy zielony szlak w regionie Apulii, zbudowany na drodze
serwisowej biegnącej wzdłuż Kanału Głównego Akweduktu
Apulijskiego, podziemnego rurociągu, który transportuje wodę ze źródeł
Sele i Cassano Irpino, na odcinku około 250 km aż do terminalu Monte
Fellone.

Otwarcie pierwszej i drugiej
części trasy rowerowej
Akweduktu Apulijskiego dla
ruchu rowerowego stanowi
epokowy przełom w Apulii,
ponieważ nigdzie we
Włoszech nie ma podobnej
infrastruktury.

Sukces dwóch pierwszych partii
doprowadził do włączenia Ciclovii do
Krajowego Systemu Turystycznych
Tras Rowerowych na mocy Ustawy o
Stabilności z 2016 roku. Trasa
rowerowa Akweduktu jest szeroko
wykorzystywana przez mieszkańców
i turystów, zarówno pieszo, jak i na
rowerze.



AUTOSTRADA ROWEROWA 
F3 LEUVEN - BRUKSELA

 

EU

ROPEA N  C Y C L I S T S '  F E D ERATIO
N
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URBAN-RURAL
CONNECTIONS

F3 to 26-kilometrowa autostrada rowerowa prowadząca z Leuven do
Brukseli. Jest ona częścią sieci o długości 2300 km, składającej się ze 110
tras rowerowych w północnym regionie Belgii - Flandrii.

Celem budowy flamandzkiej
sieci autostrad rowerowych
jest połączenie obszarów
miejskich z aglomeracjami
podmiejskimi i obszarami
wiejskimi oraz przyczynienie
się do zmiany modalnej
poprzez przesiadanie się z
samochodów na rowery, a
tym samym zmniejszenie
zatłoczenia i
zanieczyszczenia.

Cała autostrada rowerowa
F3 na terytorium Flandrii-
Brabantu stała się bardziej
czytelna i rozpoznawalna. 
Logo autostrady rowerowej
zostało umieszczone w
terenie jako oznakowanie
terenu na całej trasie od
dworca w Leuven do granicy
z Brukselą.

Autostrada rowerowa w dużej
mierze pokrywa się z trasą szybkiej
kolei między Leuven a Brukselą. 

Stanowi ona szkielet ponadlokalnej
sieci funkcjonalnych tras
rowerowych, łącząc ważne punkty
docelowe z ważnymi węzłami
transportu publicznego.
 



Wzdłuż trasy znajdują się miejsca
odpoczynku z parkingami, stacje
ładowania rowerów elektrycznych
oraz kilka wypożyczalni rowerów.
Oświetlenie wzdłuż trasy jest
skonstruowane tak, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerować
w środowisko naturalne. Trasa
przebiega wzdłuż starych torów
kolejowych, po których obecnie
porusza się wózek szynowy w
celach turystycznych.  

Opracowano kompleksową
koncepcję komunikacji, w której
wykorzystano stałą prasę,
broszury i filmy objaśniające,
podkreślające korzyści i zalety
nowej trasy dla różnych grup
docelowych.

EUROPA-S�CIEZ�KA ROWEROWA
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Ścieżka rowerowa Europa jest ważnym uzupełnieniem sieci dróg
rowerowych w regionie, przyciągającym różne grupy docelowe (osoby
dojeżdżające do pracy, turystów, rodziny, młodzież szkolną itp.) i jest
dostosowana do potrzeb regionu. Łączy ona miasta Kleve i Kranenburg z
holenderskim miastem Nijmegen.

Zwiększenie intermodalnego udziału
ruchu rowerowego jest jednym z
kluczowych celów miasta Kleve i gminy
Kranenburg. Nowoczesna trasa jest
odpowiednia dla wszystkich rodzajów
rowerów i rowerzystów, ale jest
szczególnie dobrze przygotowana dla
e-mobilności.
Autostrada rowerowa ma łączną
długość ok. 23 km i rozpoczyna się w
Kleve (Niemcy), a kończy w Nijmegen
(Holandia), przecinając również obszary
wiejskie wokół gmin Kranenburg
(Niemcy) i Berg en Dal (Holandia).
Szczególną cechą autostrady
rowerowej jest priorytetowe
traktowanie rowerzystów w stosunku
do ruchu samochodowego, np. poprzez
udzielanie im pierwszeństwa na
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.



WSCHODNI SZLAK ROWEROWY 
GREEN VELO
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Wschodni Szlak Rowerowy Green
Velo, liczący prawie 2000 km, jest
najdłuższym i konsekwentnie
oznakowanym szlakiem rowerowym w
Polsce. 
Przecina obszar pięciu województw
leżących we wschodniej części kraju,
w tym województwo podlaskie (602
km).

REGIONAL CYCLING
BIALY S T O K  F U N C T I O N A L A

REA

Wybudowano lub wyremontowano
ponad 30 mostów i kładek dla
pieszych oraz przebudowano ponad
20 kluczowych skrzyżowań. Na trasie
zbudowano 228 MOR-ów, czyli
Punktów Obsługi Rowerzystów,
wyposażonych w stojaki, wiaty, ławki,
kosze na śmieci i tablice informacyjne.

W ramach projektu utworzono także system
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (BFP).  
Głównym celem systemu jest rozwój jakości
usług turystyki rowerowej wzdłuż Szlaku
Green Velo, dzięki nawiązaniu trwałej
współpracy z podmiotami oferującymi usługi
noclegowe i gastronomiczne, a także
administratorami atrakcji turystycznych i
innych obiektów świadczących usługi
dedykowane rowerzystom.

Około 300 kilometrów trasy to nowe i
przebudowane drogi rowerowe i ciągi
pieszo-rowerowe, a prawie 150
kilometrów to wyremontowane drogi
gruntowe.



ZACHODNIOPOMORSKA SIEC�
DŁUGODYSTANSOWYCH TRAS

ROWEROWYCH
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Mając na uwadze misję promowania
turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim,
region rozpoczął w 2015 roku realizację
spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. 
Jednym z głównych celów projektu było
wskazanie głównych tras rowerowych, które
umożliwią skanalizowanie ruchu
rowerowego, zwiększenie i urozmaicenie
oferty turystycznej, a także wyznaczenie ram
dla platformy, która umożliwi koordynację
zadań projektu przez różne podmioty.

REGIONAL CYCLING

EU

ROPEA N  C Y C L I S T S '  F E D ERATIO
N

Pierwszy etap prac związany był z jak najpełniejszą
inwentaryzacją infrastruktury rowerowej i wstępną
analizą danych od generatorów ruchu, potencjalnych
tras, a także tras istniejących, zebraniem i weryfikacją
informacji o istniejących i planowanych drogach i
trasach od gmin i lasów, sporządzeniem map oraz
pracami terenowymi.
 

Projekt może służyć jako dobry przykład dla innych
interesariuszy, jak w przyszłości realizować
inwestycje w rozwój infrastruktury rowerowej i
turystyki rowerowej oraz tworzenie sieci
długodystansowych tras rowerowych.

Do dalszej analizy i szczegółowego opracowania
wybrano cztery trasy priorytetowe. Wybór ten był
związany ze stopniem obecnego zagospodarowania,
atrakcyjnością turystyczną oraz potrzebą aktywizacji
społeczno-gospodarczej najtrudniej dostępnych
obszarów.



Łączenie zrównoważonych środków
transportu, takich jak kolej i rower, może
zachęcić pracowników do korzystania z nich
zamiast z samochodów. 

Jazda na rowerze może zaspokoić potrzeby
związane z dojazdem do pracy w regionie, jeśli
nie występują wąskie gardła w rozkładzie jazdy
lub przeszkody związane z komfortem. 

GYSEV Ltd. jest kluczowym aktorem transportu
publicznego w regionie Zachodnich
Transdanubii, odgrywającym aktywną rolę jako
katalizator zielonego transportu i pracującym
nad przekształceniem się w intermodalny
węzeł mobilności pasażerskiej, zapewniający
innowacyjne usługi i rozwój infrastruktury, aby
ułatwić zmianę środków transportu osobom
dojeżdżającym do pracy i odwiedzającym.

Aby lepiej zaspokoić potrzeby rowerzystów,
podjęto szereg działań. Na liniach kolejowych
kursują obecnie pociągi elektryczne z niską
podłogą ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie
oraz z dużą ilością miejsca do przewozu
rowerów. Perony na wszystkich stacjach
zostały odnowione tak, by odpowiadały
poziomowi podłogi pociągu. 
Na 39 stacjach utworzono bezpieczne
przechowalnie rowerów, w których można
przechowywać ponad 1800 rowerów na całych
liniach. 

Ponadto rowerzystom oferowane są liczne
zniżki: ceny biletów rowerowych zostały
ujednolicone w promieniu 50 km. Na trasach
transgranicznych cena biletu powrotnego
EURegio Special obejmuje przewóz rowerów
na Węgrzech i w Austrii. Z biletów tych można
korzystać nawet podczas postojów.
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USŁUGI BIKE + RIDE NA POGRANICZU
AUSTRIACKO-WĘGIERSKIM   

INTERMODALITY
W

EST  P A N N O N  N O N P R O FIT  L
TD.



21

INTERMODALITY

EU R E G I O  R H I N E - W A AL

Dworzec Centralny w Utrechcie jest najbardziej ruchliwą stacją kolejową
w Holandii. Każdego dnia w godzinach szczytu zatłoczone rowerami
ulice wypierają ruch pieszy. Aby poprawić jakość przestrzeni wokół
dworca kolejowego, nie powinno się parkować rowerów na poziomie
ulicy. Skłoniło to władze miasta do przebudowy całego obszaru Dworca
Centralnego.

Aby rozwiązać problem mobilności, władze
miasta Utrecht chciały znaleźć rozwiązanie,
które zmniejszyłoby zatłoczenie i przekształciło
okolicę placu dworcowego, natomiast Koleje
Państwowe dążyły do poprawy połączenia
między pociągiem a innymi środkami
transportu. 
W związku z tym zaprojektowano i
zbudowano największy na świecie parking dla
rowerów tuż obok dworca kolejowego.

Dzięki miejscu na 12 500 rowerów, obszar ten
jest przygotowany na zwiększoną liczbę
pasażerów. Aby zmotywować rowerzystów do
korzystania z parkingu, należy
ograniczyć czas potrzebny na zaparkowanie
roweru. 

Parking jest czynny 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. Znaki
elektryczne informują
użytkowników, gdzie zaparkowali
rower, aby mogli go łatwo
odnaleźć. 

PARKING ROWEROWY NA DWORCU
 W UTRECHCIE

Rowerzyści mogą wjechać
rowerem do garażu, bezpośrednio
do miejsca, w którym zaparkowali
rower. Wyjeżdżając z garażu,
wjeżdżają bezpośrednio na stację
kolejową, dworzec autobusowy,
do centrum handlowego lub
biznesowego, tworząc płynne
połączenie dla pasażerów
pociągów przyjeżdżających
rowerem.



PIN BIKE -  NARZĘDZIE DO
RYWALIZACJI DLA INTELIGENTNYCH

MIAST
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Pin Bike to praktyczny i niezawodny, opatentowany system certyfikacji
ruchu rowerowego. Jego celem jest przyspieszenie przejścia na bardziej
ekologiczną i zrównoważoną mobilność poprzez certyfikację kilometrów
przejechanych przez rowery osobiste na trasach rower-praca i rower-
szkoła, dokonywaną za pomocą opatentowanego systemu śledzenia
sprzętu zapobiegającego oszustwom.

Zachęty mogą być przyznawane
użytkownikom tylko na wybranym
obszarze miejskim. Władze miasta mogą
dostosować swoje inicjatywy, przyznając
podwójne lub potrójne punkty, w
zależności od określonych okresów w
roku, dni lub godzin, a nawet od wieku
użytkowników.

Innymi podmiotami mogą być lokalne sklepy, przedsiębiorstwa
transportu publicznego, ale także zainteresowane firmy, teatry itp.,
ponieważ bony przyznawane mieszkańcom mogą być wydawane
wyłącznie na działalność komercyjną w mieście. Dzięki inteligentnemu
miastu system staje się wymierny i może służyć do doskonałego
planowania ruchu miejskiego. Dzięki temu można ocenić, które trasy
miejskie są najczęściej wykorzystywane przez rowerzystów.

Pozytywnie angażuje on administrację
publiczną, przedsiębiorstwa i obywateli w
pozytywnym cyklu ekonomicznym. 

Umożliwia on monitorowanie ruchu
rowerów miejskich i raportowanie, w jakie
dni, dokąd i w jaki sposób użytkownicy
zmierzali do pracy lub szkoły.

Projekt został pomyślany jako dynamiczny
system nagród, który ceni jazdę na rowerze i
promuje zrównoważone rozwiązania
mobilnościowe dla mieszkańców. Potrzebne
są dwa podmioty: Użytkownicy i Organizacja
(taka jak Gmina, Samorząd Regionalny,
Szkoła, Uniwersytet lub Firma).



POMARAN� CZOWY SZLAK ROWEROWY
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TPomarańczowy Szlak Rowerowy wykorzystuje istniejącą infrastrukturę
drogową do stworzenia trasy wzdłuż historycznych miejsc związanych z
Domem Orańskim. 
 
Powołano grupę projektową, która koordynuje projekt. W zakresie
oznakowania szlaku rowerowego współpracowano z samorządami
regionalnymi; opracowano także kompleksową strategię
komunikacyjną i marketingową. W celu zaoferowania możliwości
spędzania wolnego czasu i pakietów współpracowano z muzeami,
hotelami i gastronomią. 
 

Opracowano także wielodniowy pakiet
rowerowy z pobytem w hotelu, zwiedzaniem
muzeów i winnic położonych wzdłuż trasy, aby
pobudzić turystykę w regionie. 
Wszystkie działania, produkty i usługi są
dostępne w języku niderlandzkim i niemieckim.

Projekt zapewnia kompleksowe
podejście do turystyki rowerowej w
regionie transgranicznym,
obejmujące temat przewodni trasy,
oznakowanie, pakiety wycieczek z
hotelami i restauracjami,
przyciąganie rowerzystów za pomocą
interaktywnych słupów
informacyjnych wzdłuż drogi,
specjalne książki dotyczące trasy i
gry dla dzieci na trasie, kompleksową
strategię komunikacyjną i
współpracę transgraniczną, która
trwa dłużej niż okres finansowania
projektu.



PROJEKT PARTNERSKI
BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU

FUNKCJONALNEGO

24

TERRITORIAL
COOPERATION

BIALY S T O K  F U N C T I O N A L A
REA

Projekt partnerski BOF (Białostocki
Obszar Funkcjonalny) jest
przykładem wykorzystania środków
na Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne w zakresie rozwoju
transportu niskoemisyjnego.

Rozwój transportu rowerowego w
ramach projektu stanowił
integralną część realizacji strategii
niskoemisyjnych poprzez
kształtowanie zrównoważonej
mobilności miejskiej i przyczynił się
do redukcji emisji dwutlenku węgla
oraz poprawy jakości życia
mieszkańców.

Projekt był współfinansowany ze
środków EFRR i miał na celu
zwiększenie udziału niskoemisyjnego
transportu publicznego oraz
zwiększenie mobilności mieszkańców   

Współpraca umożliwiła stworzenie ścieżek rowerowych o łącznej
długości 48,27 km, co zapoczątkowało proces tworzenia spójnej sieci
rowerowej na całym obszarze. Nowe drogi rowerowe w Białymstoku
zyskały energooszczędne oświetlenie. W gminach objętych projektem
powstało łącznie 140 parkingów rowerowych, umożliwiających
pozostawienie rowerów i przesiadkę na inne dostępne środki transportu.
Dzięki realizacji projektu zmniejszyło się zatłoczenie komunikacyjne w
centrum obszaru funkcjonalnego - miasta Białystok.

BOF poprzez rozwój transportu rowerowego i tworzenie warunków do
komplementarności różnych środków transportu.
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