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Aktuális trendek

• 2.3 milliárd bringatúra évente!

• 20.4 millió vendégéjszaka

44 milliárd euró a gazdaságban

(ECF 2013. adatok)



• A turisztikai termékek közül nő az ökoturizmus és a 
természeti turizmus iránti kereslet;

• A fiatalok körében az aktív turizmus formái egyre 
népszerűbbek;

• Növekszik a turisták egészségtudatossága;
• Emelkedik a „biztonságos veszélyhelyzetek” (pl. kalandutak) 

népszerűsége;

Aktuális trendek

népszerűsége;
• A kereslet a belső élményekre épül (pl. egészséggel 

kapcsolatos) termékek iránt;
• A személyes fejlődésre fordítható idő hiánya az ún. kreatív 

turizmus iránti igényt erősíti, amelynek során az utazóknak 
lehetőségük nyílik képességeik fejlesztésére;

• A turista „mélyebb”, tartalmasabb élményekre vágyik.



TNS Hoffman 2014: 

1 000 000 kerékpáros túrázó / rekreációs 

Magyarországi trendek

1 000 000 kerékpáros túrázó / rekreációs 
kerékpár használó!



SZOLGÁLTATÁSOK TURISTÁK

Bringatúra körforgás

PROMÓCIÓ, 
KOMMUNIKÁCIÓ

LÁTNIVALÓK

ÚTVONALHÁLÓZAT



Egyeztetések:

• Országos, regionális, és helyi 
önkormányzatok

Koordinációs központok szerepe

önkormányzatok

• Turisztikai irodák

• Közlekedési közszolgáltatók

• Üzleti szolgáltatói szektor

• Kerékpáros szervezetek



LEGYÜNK SAJÁT MAGUNK EZEK A 
KOORDINÁCIÓS KÖZPONTOK!

Projekt célja

KOORDINÁCIÓS KÖZPONTOK!



• Útvonalak létrehozása, kiegészítése

• Látnivalók feltárása

• Szolgáltatók bevonása (fórumok, 
egyeztetések)

Hogyan? 

egyeztetések)

• Kommunikációs akciókkal

LOBBI, LOBBI, LOBBI…



Helyi érdekeltek összegyűjtése, 
közösségbe szervezése

• Turisták (civilek)

• Szolgáltatók

Közösségi összefogás

• Szolgáltatók

CÉL: Döntéshozók meggyőzése



Kerékpáros turisztikai fejlesztések 
felkarolása

Elvárások a döntéshozók felé

• Közúthálózat fejlesztések során

• Turisztikai Desztináció Management és 
kommunikáció során

• EUs pályázatok során



1. kerékpáros útvonalak tervezése, útvonal kezelőkkel 
személyes találkozók, útvonalak leegyeztetése -
helyi önkormányzatok felkeresése, tájékoztatás

2. helyi turisztikai szolgáltatók felkeresése, 
tájékoztatás, hogy élő kapcsolat támogassa a projekt 
céljait, FÓRUMOK

3. túraútvonal nyilvános bebiciklizése és kijelölése, 

Projekt tevékenységek

3. túraútvonal nyilvános bebiciklizése és kijelölése, 
meghirdetés, kellékek beszerzése, önkéntesek 
toborzása

4. video készítése a munkákról, útvonalról
5. beszámoló készítése, kiküldés a helyi sajtónak, web 

bejegyzések készítése 
6. kijelölt útvonalak szórólapra kerülnek; kihelyezés



Lobbizás útvonalért

150 kilométer 
összesen!!!



• Sajtó aktivitás, hírek gyártása
• Social média kampány
• Aláírásgyűjtés, petíció
• Fórumok

Kommunikációs akciók

• Fórumok
• Rendezvényekre kitelepülés
• Nyilvános túrák
• Események szervezése (pl. látnivalókhoz 

kapcsolódóan)
9 akció!!!



• Tourinform, TDM

• Más civil szervezetek

• Nemzeti Parkok, Erdészetek

• Önkormányzatok, önkormányzati cégek

Szervezetek bevonása

• Önkormányzatok, önkormányzati cégek

• Látnivaló üzemeltetők

• Helyi sajtó

60 partner 
összesen!!!



• Záróesemények minden régióban

• Legalább 35 résztvevő

• 2016. április !!! 

Bebiciklizések

• 2016. április !!! 



2015. június-aug: útvonalak kitalálása

2015. szept-nov: Lobbi tevékenység, 

Ütemezés

2015. szept-nov: Lobbi tevékenység, 
kommunikáció 

2016. jan-febr: kijelölés

2016. márc-ápr: kommunikáció, bebiciklizés



Monitoring találkozók
• 2015. Október közepe

• 2016. Február eleje

Találkozók Budapesten

Záró találkozó
• 2016. április



Régiónként

• 90 000.- költségtérítés
(útiköltség, terembérlet, pogácsa, molinó, 
stb.)

Pénzügyi támogatás

stb.)
• 100 000.- eszköz beszerzés

(elsősegély, túratáska, szerszámkészlet, 
stb..)

• 70 000.- alkalmi munkabér (max. napi 5000 
ft/fő)



• Költségtérítés – mindent ÁFÁS számla 
ellenében  - kivéve a gépjármű 
útiköltség elszámolás 

Pénzügyi elszámolás

• Kifizetés módja: helyszínen/irodában 
készpénz, számlára befizetéssel

• Pénzösszegek elköltésének határidejét 
lehetőség szerint betartani! 



Beszámolók

1.Részbeszámoló időszak vége: 2015.08.31.

2.Részbeszámoló időszak vége: 2015.12.31.

3.Záró beszámoló időszak vége: 2016.04.30.3.Záró beszámoló időszak vége: 2016.04.30.



Beszámolók

Beszámoló készítése, megküldése a projektvezetőnek 

a megjelölt határidőre!

Dokumentáció készítés!!!Dokumentáció készítés!!!

• Fórum, rendezvények, túrák: Jelenléti ív, fotózás, 

írásos beszámoló

• Hivatalos megbeszélésekről: írásban beszámoló

Projekt mappa



Feladatok időterve

Leadása:  2015. Június 30. 



Adminisztráció

Használjuk!
Rendezvényen
Fórumon
Útvonal felmérésenÚtvonal felmérésen
Bebiciklizésen



Köszönjük a figyelmet! Köszönjük a figyelmet! 


