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Az EU CYCLE célja, hogy javítsa a régiók közötti tanulási és regionális
cselekvési tervezésen keresztül 4 politikai eszköz teljesítményét.

A projekt hozzájárul a jobb minőségű kerékpáros projektekhez, a
kerékpározás részarányának növeléséhez a célrégiókban a
továbbfejlesztett politikák és a legkorszerűbb megoldások révén,
nagyobb hatás gyakorlásával a közlekedés szén-dioxid-
mentesítésére.

A közös kihívás abban rejlik, hogy bár a kerékpározással kapcsolatos
projekteket 2007–2013 között hozzávetőleg 0,6 milliárd eurós uniós
támogatással támogatták, a jó gyakorlatokat, szakpolitikai
eszközöket nem osztották meg, és az azokkal kapcsolatos ismeretek
egyenlőtlenül oszlanak meg az érintett régiókban, így nem veszik át
őket.

Mivel az irányító hatóságok, a regionális stakeholderek és a
potenciális projektgazdák nincsenek tisztában ezekkel a jó
gyakorlatokkal és az azok esetleges adaptálásának előnyeivel, az
ismeretek hiánya csökkenti a kerékpáros projektek kidolgozása iránti
érdeklődést, és növeli annak a kockázatát, hogy a politikai eszközök
által a kerékpározásra elkülönített forrásokat nem hatékonyan költik
el.

Az EU CYCLE ezért növelni fogja a kapacitásokat mind a szakpolitikai
eszközök irányítási oldalán, mind a potenciális kedvezményezettek
oldalán a kerékpáros projektek kidolgozására és végrehajtására.

keresztül finanszírozott INTERREG projekt, amelynek
célja a regionális hatóságokkal való kapacitásépítés
interregionális tanulás és regionális akciótervezés révén,
hogy az uniós forrásokat jobban felhasználhassák a
kerékpáros beruházásokhoz.

BEVEZETÉS

2

 az Európai Regionális Fejlesztési Alapon 



„A projekt lehetővé tette számunkra, hogy más

szemszögből nézzük a mobilitást, és tanuljunk más

európai partnerektől.” 
        Adrian Kurza, EU CYCLE projektmenedzser, Bialystok

Funkcionális Terület Szövetsége
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„A bevált gyakorlatok tőkésítése
kulcsfontosságú eszköz a fenntartható

célok elérésében a mobilitás terén” 
 

Raffaele Sforza, EU CYCLE
projektmenedzser, Regione Puglia

''A kerékpározás befektetéseinek megtérülése figyelemre
méltó. A kerékpározás már most is évi 90 milliárd euróval

járul hozzá Európa gazdasági teljesítményéhez pozitív
externáliái révén. Az integrált kerékpáros stratégia,

valamint a több és jobb befektetés elengedhetetlen ahhoz,
hogy a kerékpározás potenciális előnyeit még tovább

növeljük.''
 

Jill Warren, az Európai Kerékpárosok 
Szövetségének vezérigazgatója

„Kihívást és inspirációt is jelentett az, hogy a kerékpározással

kapcsolatos politikák javításán munkálkodtunk. Megtudtuk,

hogy a regionális szereplők közötti kommunikáció,

együttműködés és koordináció, valamint a régiók közötti

kölcsönös tanulás elengedhetetlen eleme a gyorsabb és jobb

hatású állami beavatkozások létrehozásának. Az ilyen típusú

projektek a különböző területi szinteken működő állami és

magánszereplők széles köre számára demonstrálják az európai

együttműködés közvetlen és gyakorlati előnyeit; együtt jobban

meg tudjuk csinálni.” Polgár Tibor, a Nyugat-Pannon  

Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója.

„Ez a projekt lehetővé tette számunkra, hogy

bepillantást nyerjünk a más európai régiókban

megvalósult kerékpáros mobilitási jó

gyakorlatokba, és megosszuk egymással a

megközelítéseinket. Az interregionális tanulás

nagyszerű módja a regionális politikák javításának”

 

Sina Hoch, EU CYCLE, projektmenedzser, 

Euregio Rhine-Waal



 
A partnerek releváns tapasztalatait 6 altémában – regionális
kerékpározás, kerékpáros turizmus, városi kerékpározás,
intermodalitás, város-vidék kapcsolatok, területi együttműködés a
kerékpározásban – megosztották, közösen elemezték, és egy online
adatbázisba táplálták a legkorszerűbb kerékpáros projektekkel.

A projektcsoportok a regionális érdekelt felekkel együtt dolgoztak
azon, hogy a megszerzett tapasztalatokat négy regionális cselekvési
tervbe integrálják, javítva ezzel politikai eszközeik eredményeit.

Ezen kívül, közösen kidolgozásra került az Integrált kerékpáros
tervezési útmutató, amely összefoglalja a legjobb megoldásokat a
kerékpározás technikai vonatkozásaiban.

Öt partner, akik korábban mindannyian különböző altémákon vettek
részt Interreg projektekben, úgy döntöttek, hogy megosztják
egymással tapasztalataikat annak érdekében, hogy növeljék a
rendelkezésre álló források teljes körű és hatékony felhasználását a
minőségi kerékpáros projektek érdekében.
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Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 2011 óta foglalkozik hazai,
határon átnyúló és transznacionális projektekkel a Nyugat-
Dunántúlon.

Célunk a területfejlesztés fenntartható megvalósítása, a helyi
szereplők bevonásával.

Ennek érdekében nemzetközi projektjeinkben partneri
kapcsolatokat és hálózatokat alakítunk ki, helyi munkánk során
pedig, az itt megszerzett tudást és tapasztalatot hasznosítjuk,
sikeres válaszokat adva korunk kihívásaira.

Rugalmas és professzionális támogatást nyújtunk a helyi
közösségeknek, önkormányzatoknak, régióknak és
vállalkozásoknak számos területen. Segítjük továbbá a fejlesztési
programokért felelős minisztériumok, megyék és intézményeik
magasabb szakmai színvonalú munkáját az európai
partnerszervezetekkel együttműködve.
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Európai Kerékpáros Szövetség

Az 1983-ban alapított Európai Kerékpáros Szövetség egy non-
profit egyesület, amelynek célja, hogy több és jobb kerékpározást
érjen el Európában.

 

Az ECF Európa-szerte kulcsszerepet játszik e változás
előmozdításában, befolyásolásában és elősegítésében. Ennek
érdekében összehozzuk a kerékpáros világ összes érdekeltjét,
hogy a kerékpározás mellett álljunk. Azon dolgozunk, hogy a
több és jobb kerékpározás érdekében megváltoztassuk a
hozzáállást, a politikákat és a költségvetési előirányzatokat.

Több mint 40 országban több mint 60 tagszervezettel egyesítjük
az európai kerékpáros mozgalmakat egyetlen páneurópai szintű
civil társadalmi megszólalóként, valamint a világ legnagyobb és
legismertebb kerékpáros érdekvédelmi szervezeteként.
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Euregio Rhine-Waal

Az Euregio Rhine-Waal egy holland-német köztestület, amelynek
55 tagszervezete van, köztük önkormányzatok, regionális
önkormányzatok és a határrégió kereskedelmi kamarái.

A holland oldalon az Euregio Rhine-Waal működési területe
magában foglalja Gelderland tartomány nagy részét, beleértve az
Arnhem-Nijmegen, Nyugat-Veluwe, Délnyugat-Gelderland
régiókat, Északkelet-Brabant egyes részeit és Limburg tartomány
északi részét. . A működési terület német oldala a Kleve kerületre,
a Wesel körzetre, valamint Duisburg és Düsseldorf városára
terjed ki.

Az Euregio Rhine-Waal
legfontosabb célja a
határokon átnyúló
együttműködés javítása és
elmélyítése, mind
gazdasági, mind társadalmi
szempontból.

Összehozza a partnereket,
hogy közös
kezdeményezéseket
indítsanak el, és
részesüljenek a szinergiákból.

Az Euregio Rhine-Waal célja
az európai integráció
előmozdítása és a nemzeti
határok lebontása is.
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Bialystok Funkcionális Terület
Szövetsége

A Białystok Funkcionális Terület társulás formájában 2013-ban
jött létre, és a következőkből áll: Podlaskie vajdaság fővárosa -
Białystok városa és 9 Białystok megyéhez tartozó település,
beleértve a városkörnyéki vidéki településeket: Choroszcz,
Czarna Białostocka,, Supraśl, Wasilków, Zabłudów és vidéki
települések: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny , Turośń
Kościelna.

A Białystok Funkcionális Terület Podlaskie Vajdaság központi
részén található, és területe 1728,15 km², ami a vajdaság
területének 8,6%-a. Több mint 413 ezer lakost számlál, ami kb.
Podlaskie vajdaság lakosságának 34%-a.

A BFA gazdasági erősségei közé tartozik a Nyugat- és Kelet-
Európa közötti európai közlekedési folyosón belüli kedvező
elhelyezkedés, elősegítve a keleti piacokkal való gazdasági
együttműködés fejlődését.

A BFA általános stratégiája
az, hogy vonzóvá váljon itt
élni és dolgozni. Ezért a
BFA számos hazai és
nemzetközi projektben és
tevékenységben vesz részt,
amely a partnerségen és a
területi együttműködésen
alapul.



9

Puglia régió 

Puglia Dél-Olaszország egyik régiója, amelyet túlnyomóan sík
terület és több mint 800 km-es partvonal jellemez, amely a
leghosszabb az országban. A civilizációk kereszteződéseként,
Olaszország legkeletibb területe, és mint ilyen, a keletet és
nyugatot összekötő hídnak tekintik.

Puglia területe nagyjából 4
millió lakost számlál,
közigazgatási központja
pedig Bari.

A Puglia Régió az a
köztestület, amely tervezési
és koordinációs kérdésekben
intézményi hatalmat
gyakorol a terület felett.

A fenntartható mobilitás és a közlekedés dekarbonizációjának
előmozdítása tekintetében a Puglia Régió Mobilitási Osztálya az
1/2013 sz. regionális törvényen keresztül működik, amely ösztönzi
a kerékpározás mint tiszta, egészséges és kezelhető közlekedési
mód fejlesztését.

Ez a regionális törvény a többi közlekedési hálózattal integrált
regionális kerékpáros hálózat megvalósítását irányozza elő, azzal
a céllal, hogy hozzájáruljon a városi polgárok életminőségének
javulásához és a szabadidő eltöltésének minőségi alakulásához,
valamint a regionális gazdaság versenyképességének
növeléséhez.



A PROJEKT ALTÉMÁI

KERÉKPÁROS TURIZMUS
Hogyan lehet javítani az európai régiók kerékpáros

elérhetőségét, és népszerűsíteni a kerékpározást mint a
fenntartható mobilitás és turizmus eszközét.

REGIONÁLIS KERÉKPÁROZÁS
 A regionális kerékpáros hálózattervezés részletei.

VÁROSI KERÉKPÁROZÁS
Intézkedések, megoldások és kihívások az
európai városok kerékpárbarátabbá tételében.

VÁROSOK ÉS A VIDÉK ÖSSZEKÖTTETÉSEI
A kerékpáros hálózatokban és autópályákban rejlő
hatalmas lehetőségek feltárása a városi és vidéki területek
közötti jobb összeköttetés érdekében.

INTERMODALITÁS
A kerékpározás színvonalának növelése a
fenntartható közlekedési módok összekapcsolásával.

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉ
Hogyan lehet kihasználni a régiókon belüli

transznacionális gazdasági potenciált.

Miután a regionális cselekvési tervek javítása érdekében azonosítani
kellett és meg kellett szilárdítani az európai jó gyakorlatokat, az EU
CYCLE projekt partnerei 6 különböző altémára összpontosítottak.
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JÓ GYAKORLATOK

Az EU CYCLE projekt annak a hosszú megfigyelésnek az eredménye,
hogy hiányzik egy átfogó és naprakész útmutatás és finanszírozási
kritériumrendszer a legjobb elérhető/innovatív megoldások
előmozdítására a kerékpáros projekteket támogató szakpolitikai
eszközökben.

A projekt fő innovatív jellege
abból adódik, hogy a
kerékpározás mind a 6
altémájában elsajátított bevált
gyakorlatokat egy átfogó
cselekvési tervezési
módszertanba és egy integrált
kerékpáros tervezési útmutatóba
ötvözi, ami a politikai eszközök
hatékonyabb végrehajtásához
vezet az adott eszköz
célközönségére vonatkozóan.

A projektpartnerek által azonosított inspiráló és
tesztelt szakpolitikai megoldásokat

összegyűjtöttük, és az Interreg Europe Policy
Learning Platformba integráltuk, amely egy

online adatbázis a legkorszerűbb kerékpáros
projektekkel, szakpolitikai tanácsokkal,
tudásmegosztással és hálózatépítéssel.

 
Az EU CYCLE projekt által azonosított jó
gyakorlatok teljes gyűjteménye további

információkkal, valamint az Integrált kerékpáros
tervezési útmutató megtalálható az EU CYCLE

projekt honlapján.



Az egész rendszert egy üzemeltető – a Nextbike
Poland – kezeli, ezért minden állomás kompatibilis
nemcsak Bialystokban és a szomszédos helyeken,
hanem Lengyelország más városaival is. Ez a
megoldás lehetővé teszi, hogy szabványosított
módon, ugyanazzal a felhasználói fiókkal
béreljenek kerékpárt minden olyan városban, ahol
a Nextbike Poland működik.
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2019-ben a BiKeR kerékpárosoknak 66
állomás és 681 kerékpár állt a
rendelkezésére, ebből: 54 állomás és 535
kerékpár (ebből 20 gyermekkerékpár, 20
Białystok város által finanszírozott tandem)
és 3 szomszédos településen 2 állomás,
amelyet a helyi önkormányzatok
finanszíroztak.

Ez azt jelenti, hogy a kerékpárok elektromos
állványba zárva vagy lánczárral rögzítve is
bérelhetők a kölcsönző terminál használata
nélkül.

A kerékpárok manuálisan vagy az ingyenes
mobilalkalmazással bérelhetők egy
kölcsönzőterminálról.

BiKeR − Białystok Bicycle Communication egy alternatív közlekedési
eszköz, amely lehetővé teszi a gyors mozgást a városban. Kiegészíti a
közlekedési rendszert Bialystokban és még 2 településen.

KERÉKPÁR – AGGLOMERÁCIÓS 
KERÉKPÁROS RENDSZER

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

REA
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A kerékpáros utcákat elsősorban
azokon az útvonalakon vezetik be,
amelyeket gyakran használnak a
tanulók és a diákok, akik az
iskolába és onnan hazautaznak.

Egyes utcákban előfordulhat,
hogy a motoros forgalom csak
egy irányban megengedett.
Ezekben az utcákban azonban,
továbbra is mindkét irányban
megengedett a kerékpározás.
 Ez azt jelenti, hogy az ellenkező
irányú kerékpáros forgalom
előtt nyitva álló egyirányú
utcákat is meg lehet jelölni
kerékpáros utcaként,
megkímélve a kerékpárosok
számára a hosszú kerülőket.

Ez hozzájárul a kerékpárok
fokozottabb használatához,
ösztönzi az átállást más
közlekedési eszközökről a
kerékpárra, és nagyobb
biztonságot teremt a
kerékpárosok számára.

A kerékpáros utcák kezdeményezés része a németországi Kleve város
„Kerékpározás és helyi mobilitás” kerékpáros közlekedési
koncepciójának, amelyet beleágyaztak a városfejlesztési tervekbe. Ezt a
koncepciót egy nyitott és párbeszéd-orientált tervezési folyamat során
dolgozták ki az összes érintett érdekelt féllel és a polgárokkal
együttműködve.

CYCLING STREETS

A Cycling streets - kerékpáros utcák ösztönzik és támogatják a
kerékpárhasználatot a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével a városi
kerékpározásban.

A kerékpáros utcákon a kerékpárosok a kiváltságos közlekedők. A
kerékpáros utcák kialakításával a motoros forgalom korábbi túlsúlya
megfordul.

URBAN CYCLING
EU R E G I O  R H I N E - W A AL
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A tényleges fizikai terveket a CCTNP véglegesítése után készítik el, és a
Szakmai Bizottságnak is jóvá kell hagynia. Ez azt jelenti, hogy a
projektfejlesztési folyamat része a szakpolitikai eszköznek, és hozzájárul
az uniós források hatékonyabb és eredményesebb felhasználásához.

A fenntartható közlekedésfejlesztési projektek kiírásai meghatározzák a
támogatható kötelező tevékenységeket.

INNOVATÍV ESZKÖZÖK A PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSOKBAN A FENNTARTHATÓ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSÉRT
URBAN CYCLING

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

TD.

A tervezés során konzultálni kell a
helyi kerékpáros egyesületekkel.

A terveket egy független szakmai
bizottság hagyja jóvá, amelyet a
kerékpáros koordinációért felelős
minisztérium irányít.

Átfogó Kerékpáros Közlekedési Hálózati Tervet (CCTNP) kell elkészíteni
az első projektidőszakban. Ez felméri a városok és a környékük
kerékpáros közlekedési helyzetét a kerékpáros forgalom és a
kerékpározás akadályai tekintetében, javaslatot tesz a kerékpározás
feltételeinek javítására. Ebben minden projekttevékenységet meg kell
határozni és meg kell indokolni.

A bizottság további tagjai a
TSDOP Irányító Hatóság és
Közreműködő Szervezet; adott
esetben az útkezelő hatóság;
valamint független szakértők,
kerékpáros civil szervezetek.

Egy hasonló rendszer elfogadása ezáltal
segítheti az Itányító Hatóságokat
valamint a pályázó helyi és regionális
önkormányzatokat a nagyobb CO2-
csökkentési hatású kerékpáros projektek
előkészítésében, finanszírozásában és
végrehajtásában.



AZ APULIAI VÍZVEZETÉK 
KERÉKPÁRÚTJA

Az Aqueduct Cycle Route projekt a 2000-es évek közepén született a
CY.RO.N.MED projektet követően, amelyet az Interreg ArchiMed
finanszírozott 2000 és 2006 között.

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

Ez az első Pugliában kiépített
kerékpárút természetes
környezetben. Ennek
eredményeként számos
kerékpáros turisztikai
szolgáltatást fejlesztettek ki. A
Valle d'Itria helyi akciócsoport
megvásárolt egy korábbi
útmenti fogadót, hogy
turisztikai információs
központot alakítson ki benne.
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Ez az első zöldút Puglia régióban, amely az apuliai vízvezeték
főcsatornája mentén húzódó szervizútra épült, ez az a vízvezeték, amely
a Sele és Cassano Irpino források vizét szállítja a föld alatt mintegy 250
km-en keresztül egészen a Monte Fellone terminálig.

Az apuliai vízvezeték
kerékpárút 1. és 2. szakaszának
megnyitása a kerékpáros
tranzit számára korszakos
fordulópontot jelentett
Pugliában, mivel
Olaszországban sehol nincs
hasonló infrastruktúra.

Az első két szakasz sikere ahhoz
vezetett, hogy a 2016-os
stabilitási törvény alapján a
Ciclovia bekerült a turisztikai
kerékpárútvonalak országos
rendszerébe. Az vízvezeték
kerékpárutat a helyiek és a
turisták széles körben
használják gyalogosan és
kerékpárral is.



KERÉKPÁROS FO�ÚTVONAL
  LEUVEN - BRÜSSZEL
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Az F3 egy 26 km hosszú kerékpáros autópálya Leuven és Brüsszel között.
Ez egy 2300 km-es hálózat része, amely 110 kerékpáros autópálya-
útvonalból áll Belgium északi Flandria régiójában.

A flamand kerékpáros autópálya-
hálózat kiépítésének célja, hogy
összekapcsolja a városi
területeket a városkörnyéki
agglomerációval és a vidéki
területekkel, és hozzájáruljon a
modális váltáshoz azáltal, hogy
az embereket leszoktatja az
autókról és ráülteti őket a
kerékpárokra, és ezáltal
csökkenti a torlódásokat és a
környezetszennyezést.

A flamand-brabanti területen az egész
F3 kerékpáros autópályát láthatóbbá
és felismerhetőbbé tették.
A kerékpáros autópálya logója a
leuveni pályaudvartól a brüsszeli
határig tartó teljes útvonalon
útfelfestésként került a helyszínre.

A kerékpáros autópálya nagyrészt
a Leuven és Brüsszel közötti
nagysebességű vonat útvonalát
követi.

A szupralokális funkcionális
kerékpárút-hálózat gerincéből
indul ki, fontos célpontokat köt
össze fontos tömegközlekedési
csomópontokkal.



Az útvonal mentén pihenőhelyek,
parkolóhelyek, e-bike töltőállomások
és számos kerékpárkölcsönző
található. Az útvonalon a világítást
úgy alakították ki, hogy a
környezetet minimálisan terhelje. A
régi vasúti sínek mellett halad,
amelyeken jelenleg vasúti kocsi
közlekedik turisztikai céllal.

Folyamatos sajtómunkával, célzott
brossúrákkal és magyarázó filmekkel
átfogó kommunikációs koncepciót
dolgoztak ki, amelyek kiemelik az új
útvonal pozitívumait és előnyeit a
különböző célcsoportok számára.

EURÓPA-RADBAHN
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Az Europa-Rahdbahn fontos kiegészítője a régió kerékpáros
hálózatának, amely különböző célcsoportokat vonz (ingázók, turisták,
családok, iskolások stb.), és a régió igényeihez igazodik. Kleve és
Kranenburg városait köti össze a holland Nijmegen várossal.

A kerékpározás intermodális
részarányának növelése Kleve városának

és Kranenburg önkormányzatának is
kulcsfontosságú célkitűzése. A modern

útvonal mindenféle kerékpáros és biciklis
számára alkalmas, de különösen jól

felszerelt az e-mobilitás kiszolgálására.

A kerékpáros autópálya kb. összesen 23 km,
Kleve-től (DE) indulva és Nijmegennél (NL)
végződve, Kranenburg (DE) és Berg en Dal

(NL) települések vidéki területein is
áthaladva. A kerékpáros autópálya

különlegessége, hogy a kerékpárosokat
előnyben részesítik a motoros forgalommal

szemben, pl. a kerékpárosok elsőbbsége a
kereszteződések jelzőlámpáinál.

 



GREEN VELO – KELETI 
KERÉKPÁR ÚTVONAL
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A közel 2000 km hosszú Green Velo
Keleti Kerékpárút Lengyelország
leghosszabb és következetesen kijelölt
kerékpárútja.

Átszeli az ország keleti részén fekvő öt
vajdaság területét, beleértve a
Podlaskie vajdaságot (602 km) is.

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

REA

Több mint 30 hidat és gyaloghidat
építettek vagy újítottak fel, és több
mint 20 kulcskereszteződést építettek
át. Az útvonal mentén 228 MOR, azaz
kerékpár szervíz pont épült, amelyek
kerékpártárolókkal, esővédőkkel,
padokkal, szemeteskosárral és
információs táblákkal vannak
felszerelve.

A projekt keretében létrehozták a
kerékpárbarát helyek (BFP) rendszerét

is. A rendszer fő célja a kerékpáros
turisztikai szolgáltatások minőségének

fejlesztése a Green Velo útvonalon, a
szállás- és vendéglátószolgáltatást

nyújtó szervezetekkel, valamint a
turisztikai attrakciók és egyéb,

kerékpárosok számára szolgáltatásokat
nyújtó létesítmények

adminisztrátoraival való tartós
együttműködésnek köszönhetően.

Az útvonalon mintegy 300 kilométer
hosszan új és felújított kerékpárutak és
gyalogos-kerékpárutak, valamint közel

150 kilométeren felújított földút
található.



NYUGAT-POMERÁNIAI HOSSZÚ TÁVÚ
KERÉKPÁRUTAK HÁLÓZATA
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A Nyugat-Pomeránia kerékpáros
turizmusának előmozdítása érdekében
a régió 2015-ben megkezdte a
kerékpárutak hálózata koherens
koncepciójának a megvalósítását.

A projekt egyik fő célja a kerékpáros
forgalom terelését, a turisztikai kínálat
növelését és diverzifikálását lehetővé
tevő főbb kerékpárutak azonosítása,
valamint azon platform kereteinek a
meghatározása volt, amely lehetővé
teszi a projekt feladatait végző 
 különböző entitások koordinációját.

REGIONAL CYCLING
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A munka első szakasza a kerékpáros infrastruktúra
lehető legteljesebb leltározása volt, valamint a
forgalomgenerátoroktól, a lehetséges útvonalakra
és a már meglévő útvonalakra, a meglévő és
tervezett utakra és útvonalakra vonatkozó
információk összegyűjtése és ellenőrzése volt az
erdészetektől és az önkormányzatoktól származó
adatok előzetes elemzésével együtt, valamint a
térképezés, és a terepmunka.

A projekt jó példaként szolgálhat más érdekelt felek
számára abban, hogyan valósítsák meg a jövőbeni
beruházásokat a kerékpáros infrastruktúra és a
kerékpáros turizmus fejlesztésében, valamint a
távolsági kerékpárutak hálózatának kialakításában.

Négy kiemelt útvonalat választottak ki további
elemzésre és részletes fejlesztésre. A választás a
jelenlegi fejlettség mértékével, a turisztikai
vonzerővel és a legnehezebb területek társadalmi-
gazdasági aktivizálásának szükségességével
függött össze.



A fenntartható közlekedési módok, például a
vasút és a kerékpár összekapcsolása arra
ösztönözheti a munkavállalókat, hogy ezeket
használják az autók helyett.

A kerékpározás akkor tudja kielégíteni a régió
ingázási igényeit, ha nincsenek menetrendi szűk
keresztmetszetek vagy kényelmi akadályok.

A GYSEV Kft a Nyugat-dunántúli régió közösségi
közlekedésének meghatározó szereplője, aktív
szerepet tölt be a zöld közlekedés
katalizátoraként, és azon dolgozik, hogy
intermodális utasmobilitási csomóponttá
alakuljon, innovatív szolgáltatásokat és
infrastruktúra-fejlesztést biztosítva az ingázók és
a látogatók közlekedésimód-váltásainak a
kiegyenlítésére.

A kerékpárosok igényeinek jobb kielégítése
érdekében több intézkedést is tettek. A
vasútvonalakon most alacsony padlójú
elektromos vonatok közlekednek, amelyekben
kényelmes a fel- és leszállás, valamint elegendő
hely van a kerékpárszállításhoz. A peronokat
minden állomáson felújították, hogy
megfeleljenek a vonat padlószintjének.

39 állomáson biztonságos kerékpártárolót
alakítottak ki, készen állnak több mint 1800
kerékpár tárolására a vonal mentén.

Sőt, a kerékpárosoknak számos kedvezményt is
kínálnak; egységesítették a kerékpárjegyek árait
50 km-es szállítási távolságon belül. A határon
átnyúló útvonalakon az EURegio Special
retúrjegyek ára tartalmazza a kerékpárszállítást
Magyarországon és Ausztriában is. Az emberek
ezeket a jegyeket átszállással is használhatják.
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BIKE + RIDE SZOLGÁLTATÁSOK AZ
OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRRÉGIÓBAN
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Az utrechti központi pályaudvar Hollandia legforgalmasabb
vasútállomása. Csúcsidőben minden nap a kerékpárral tömött utcákról
kiszorult a gyalogos forgalom. A vasútállomás körüli tér minőségének
javítása érdekében jobb lenne, ha nem parkolna senki kerékpárral az
utca szintjén. Ez arra késztette a város tisztségviselőit, hogy az egész
központi pályaudvar területét újjáépítsék.

A mobilitási probléma megoldására Utrecht
önkormányzata olyan megoldást szeretett
volna, amely csökkenti a torlódásokat és
átalakítja a környező pályaudvari negyedet,
míg az Országos Vasutak célja a vonat és
más közlekedési módok közötti kapcsolat
javítása volt. Ezzel a világ legnagyobb
kerékpárparkolóját tervezték és építették
meg közvetlenül a vasútállomás mellett.

A kerékpárosok parkolási lehetőségének motiválása érdekében
rövidíteni kell a kerékpár leparkolási idejét.

A parkoló a hét minden napján, 24
órában nyitva tart. Elektromos táblák
jelzik a felhasználóknak, hogy hol
parkolják le a kerékpárjukat, így
könnyen visszatalálhatnak.

A kerékpárosok bebiciklizhetnek a
garázsba, egészen addig a helyig,
ahol leparkolják a kerékpárjukat. A
garázsból kilépve közvetlenül a
pályaudvarra, a buszpályaudvarra, a
bevásárlóközpontba vagy az üzleti
területre lépnek, zökkenőmentes
kapcsolatot teremtve a kerékpárral
érkező, majd vonatra szálló utasok
számára.

UTRECHT ÁLLOMÁS KERÉKPÁR
PARKOLÓJA

A 12 500 kerékpár elhelyezésére alkalmas
terület úgy készült, hogy alkalmas legyen
az utas létszám növekedése esetén is a
kerékpárosok fogadására.



PIN BIKE – AZ OKOS VÁROSOK
GÉMIFIKÁCIÓS ESZKÖZE
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A Pin Bike egy praktikus és megbízható kerékpáros közlekedési
tanúsítvánnyal rendelkező, szabadalmaztatott rendszer. Célja, hogy
felgyorsítsa a tisztább és környezetbarátabb mobilitásra való átállást, a
személyi kerékpárokkal megtett kilométerek tanúsítása során a
kerékpárral a munkába és a kerékpárral az iskolába vezető útvonalakon,
a csalás elleni szabadalmaztatott hardverkövetési rendszer révén.

Ösztönzőket csak a kiválasztott városi
területen belül szerezhetnek a felhasználók.
Az önkormányzat az év bizonyos időszakaihoz
vagy bizonyos napokon, időpontokban, vagy
akár a felhasználók életkorának megfelelően
dupla vagy háromszoros pontokkal
testreszabhatja a kezdeményezéseit.

További szereplők lehetnek a helyi boltok, a tömegközlekedési
vállalatok, de érdeklődő cégek, színházak stb. is, hiszen a polgároknak
adott utalványokat kizárólag városi kereskedelmi tevékenységre lehet
fordítani. Intelligens városi módon a rendszer számszerűsíthetővé válik,
és ilyen módon a városi forgalom tökéletes tervezésének eszköze lesz.
Ezért fel lehet mérni, hogy mely városi útvonalakat használják leginkább
kerékpárral.

Pozitívan bevonja a közigazgatást, a vállalkozásokat
és a polgárokat egy jó gazdasági körbe.

Lehetővé teszi a városi kerékpáros forgalom
nyomonkövetését és jelentés készítését arról, hogy
mely napokon, hol és hogyan mentek a
felhasználók munkába vagy iskolába.

A projektet dinamikus jutalmazási rendszernek
szánták, amely értékeli a kerékpározást, és
fenntartható mobilitási megoldásokat hirdet a
polgárok számára. Két szereplőre van szükség:
a felhasználókra és a szervezetre (például
önkormányzatok, regionális kormányzat, iskola,
egyetem vagy vállalat).



AZ ORANGE-HÁZ NYOMÁBAN
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Az Orange Cycle Route / az Orange-ház nyomában kerékpáros útvonal a
meglévő útvonal-infrastruktúrákat használja az Orange-ház történelmi
helyszínei mentén kialakított útvonal kialakításához.

A projekt koordinálására projektcsoportot hoztak létre. A kerékpárút
táblázásához együttműködés alakult ki a regionális önkormányzatokkal;
átfogó kommunikációs és marketingstratégia is kidolgozásra került. A
szabadidő hasznos eltöltése, és a csomagok kínálata érdekében
együttműködések folyik múzeumokkal, szállodákkal és a
vendéglátóipar résztvevőivel.

Egy többnapos kerékpáros csomagot is
kidolgoztak, melyben szállodák, múzeumok és
szőlőültetvények látogathatók az útvonal
mentén, hogy fellendítsék a régió
idegenforgalmát.

Minden tevékenység, termék és szolgáltatás
holland és német nyelven is elérhető.

A projekt egységes megközelítést
biztosít a kerékpáros turizmus számára
a határon átnyúló régiókban, beleértve
az útvonal témáját, jelzéseket,
túracsomagokat a szállodákkal és az
éttermekkel, valamint a kerékpárosok
bevonzását az út mentén elhelyezett
interaktív információs oszlopokkal,
speciális útleírásokkal és gyerekeknek
szóló játékokkal, amelyek segítségével
végigjátszhatják az útvonalat, ezeken
felül ide tartozik az átfogó
kommunikációs stratégia és a
határokon átnyúló együttműködés is,
amely a projektfinanszírozáson túl is
tart.



BFA PARTNERSÉGI PROJEKT
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A BFA (Bialystok Functional Area)
partnerségi projekt egy példa az
integrált területi beruházások
forrásainak felhasználására az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású közlekedés
fejlesztésére.

A projekt keretében megvalósuló
kerékpáros közlekedés fejlesztése a
fenntartható városi mobilitás
kialakításával szerves részét képezte az
alacsony emissziós stratégiák
megvalósításának, hozzájárult a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentéséhez és a
lakosság életminőségének javításához.

A projekt az ERFA társfinanszírozásával
valósult meg, és az alacsony
károsanyag-kibocsátású
tömegközlekedés 

Az együttműködés lehetővé tette a 48,27 km teljes hosszúságú
kerékpárút-hálózat kialakítását, amely elindította a térségben az
összefüggő kerékpáros hálózat létrehozását. A bialystoki új
kerékpárutak energiahatékony világítást kaptak. A projekt által érintett
településeken összesen 140 kerékpárparkolót alakítottak ki, lehetővé
téve az embereknek, hogy letehessék a kerékpárokat és átszállhassanak
más közlekedési eszközökre. A projekt megvalósításának köszönhetően
csökkentek a forgalmi dugók a funkcionális terület központjában -
Bialystok városában.

részarányának növelését, valamint a BFA-lakók mobilitásának növelését
tűzte ki célul a kerékpáros közlekedés fejlesztésével és a különböző
közlekedési módok közötti átjárhatóság feltételeinek megteremtésével.
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