A Mobile2020 projektről
Nyugat európai országokban a mindennapi kerékpározás teljesen természetes,
és széles körben elterjedt dolog, míg
Közép-Kelet Európában, városon belül inkább rekreációs célokat szolgál, és kevésbe elfogadott közlekedési mód.
A 90-es évek óta tapasztalható viszonylagos életszínvonal emelkedés, valamint
a közlekedés infrastruktúra gépjárműorientált fejlesztése nem igazán ösztönözte a kerékpározást.
A Mobile2020 – “Több kerékpározást kisés közepes méretű városokba” nevű projekt keretein belül a közlekedéstervezési
folyamatok újragondolását segítjük elő
11 közép-kelet európai országban. Olasz,
holland, német, svéd és dán városok jó
példáit és sikerreceptjeit szeretnénk a
célországok igényeihez igazítva felhasználni, hogy a mindennapi kerékpározás
vonzóbb lehessen.

További információ:
www.hu.mobile2020.eu
vagy keressen meg minket telefonon,
vagy e-mail-en!
Projektvezető szervezet:
Baltic Environmental Forum
Deutschland e. V.
Osterstraße 58 | 20259 Hamburg |
Németország
E-Mail: matthias.graetz@bef-de.org
Tel.: +49 (40) 53 30 70 76
A projekt a következő országokban
valósul meg:
Bulgária | Horvátország | Csehország
Észtország | Magyarország | Lettország
Litvánia | Lengyelország | Románia
Szlovákia | Szlovénia
Az Ön magyarországi Mobile2020
kapcsolattartója:
Mezei Csaba
Regionális Környezetvédelmi Központ
2000 Szentendre, Ady endre u. 9-11.
E-mail: csmezei@rec.org
Tel.: +36 (26) 504046

A Mobile2020 projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

Több kerékpározást a
kis- és közepes méretű
városokba!

Csatlakozz!

Képezd magad!

Promóció

A helyi közösségek kerékpározásának fejlesztéséhez elengedhetetlen a helyi és országos
szintű politikai támogatás. A nemzeti szintre
vitt egyeztetés az egész országban növeli a
siker esélyét. Célunk egy szakértői munkacsoport létrehozása, illetve olyan meglévő
csoportok munkájába való bekapcsolódás,
amelyek a mindennapi kerékpározás témájával foglalkoznak. A Mobile2020 projekt által
támogatott szakértői munkacsoport munkája
a projekt lejárta után is folytatódik.

A tudás- és készségfejlesztés, valamint az
európai jó példák átadása alapvető fontosságú a Mobile2020 projekt számára. Magyarországi önkormányzatok közlekedéssel
foglakozó dolgozóinak képzéseket szervezünk,
amelyeknek tananyagát a munkacsoportban
résztvevő kerékpáros civil szervezetek segítségével állítottuk össze. A közlekedéstervezés,
és infrastruktúra témakörökön kívül a kerékpárbarát szemléletformálással, és kerékpáros
szolgáltatásokkal is foglalkozunk.

Sok minden fog történni a Mobile2020
projekt keretein belül, és kívül az egyes
országokban. A hosszú távú eredmények
érdekében nagyon fontos a szélesebb közönség bevonása a munkába, éppen ezért
a Mobile2020 számos saját eseményt fog
szervezni a 11 résztvevő országban. Ezek
az események lehetőséget adnak az egyes
önkormányzatoknak, hogy bemutathassák a
kerékpáros közlekedés terén elért eredményeiket.

Keresse meg a helyi kapcsolattartót, hogy
megtudja, hogyan vehet részt a szakértői csoport munkájában.

A képzések a 2013-as év során kerülnek megrendezésre. Bővebb és folyamatosan frissülő
információ a projekt weboldalán található:

• A projekt aktívan támogatja a Kerékpárbarát Települések versenyét (KBT), amely
lehetővé teszi önkormányzatok számára,
hogy a növeljék a mindennapi kerékpározás sikerességét, és elért eredményeiket a széles közönség előtt is láthatóvá
tegyék.
• Az amatőr videoklip-készítő verseny során kerékpározást népszerűsítő ötleteket
gyűjtünk egy csokorba.
• A kis- és közepes méretű városok jó
példáit szervezett kerékpártúrák során
fogjuk népszerűsíteni

www.hu.mobile2020.eu

További részletek a projekt weboldalán
www.mobile2020.eu
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