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Az ülésen érintett témák:

I. „Green Bikes for Peace” projektbeszámoló: KÁ

II. „Mobility Week Workshop Budapest” projektbeszámoló: KÁ

III. „Active Access” projektbeszámoló: WP

IV.  „Cselekedj Helyben - a kerékpározásért!”  projektbeszámoló: PV

1. KÁ bemutatja két projektjét: 

Green Bikes for Peace és a Mobility Week Workshop Budapest

A két  projekt  nagyon sok elemében hasonlított  ezért  is  vettem egy kalap  alá.  Mindkét  projekt 

nemzetközi  dimenziójú,  mindkét  projekt  az  EACEA  által  kezelt  program,  az  EU  általi 

finanszírozottak,  céljai  a  környezetvédelem  fenntarthatóság  kommunikációja  a  kerékpározás 

szerepének  kihangsúlyozásával,  illetve  hálózati  együttműködésre  épültek,  a  résztvevők  aktívan 

járultak  hozzá  a  projekt  eredményeinek  létrehozásában.  Mindkét  projektnél  jelenleg  zajlanak  a 

beszámolók elkészítése  és  leadása.  A projektek  fő  pénzügyi  számsorai  bemutatásra  kerültek  az 

elnökség számára.

http://greenbikesforpeace.eu

http://mobilityweekbudapest.eu

http://mobilityweekbudapest.eu/
http://greenbikesforpeace.eu/


2. WP bemutatja projektjét: Active Access

A projekt  fő  célja  az  emberek  egészségének  javítása  és  a  helyi  gazdaság  fellendítése  az  aktív 

közlekedési módok (gyaloglás és kerékpározás) népszerűsítése és a rövid távú utazások előnyben 

részesítése által. A projekt - amit egy 15 tagú konzorcium hajt végre - 2009 augusztusában indult, 

teljes időtartama 36 hónap. A budapesti alkalmazás a vásárlással kapcsolatos utazásokra koncentrál. 

A budapesti alkalmazás kidolgozása és megvalósítása mellett a Magyar Kerékpárosklub fő feladata 

a 3. sz. munkarész koordinációja.

link: http://kerekparosklub.hu/active-access-projekt

3. PV bemutatja projektjét: Cselekedj helyben - a kerékpározásért 

A projekt közvetett célja a kerékpározás népszerűsítése országosan. Konkrét célunk az MK területi 

szervezeteinek megerősítése. Egy olyan MK aktivista réteget kívánunk segíteni, amely  a jövőben 

sikeresen tudja a kerékpárosok érdekeit védeni és közösséget építeni szerte-e szép hazában." 

Link: http://www.kerekparosklub.org/cselekedj-helyben-a-kerekparozasert

Budapest, 2009.11.06.

http://www.kerekparosklub.org/cselekedj-helyben-a-kerekparozasert
http://kerekparosklub.hu/active-access-projekt
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