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KETOSZ kerékpárosbarát szolgáltató
pályázati és támogatási kiírás
1. Miért is? Holland felmérések alapján számos esetben a kerékpáros turisták

vendégköltése magasabb az autóval érkező vendégek költésénél. A kerékpáros
turista elfogadottan fizetőképes, szívesen látott, kulturált módon kiszolgált vendég,
aki a fenntarthatóságot, egészséges életmódot jelképezi, ezért a térségnek
lehetővé kell tennie számára, hogy könnyen megtalálja az igényeinek megfelelő
vonzerőket, továbbá megkapja az elégedettségéhez szükséges feltételeket
(információ, segítség, infrastruktúra, intézmények, programok). A minőségi és
mennyiségi fejlődéssel, a hosszútávon élénkülő vásárlóturizmussal növekszik a
térségben eltöltött vendégéjszakák száma, javul a térség jövedelemtermelő
képessége. A helyi szolgáltatások sikeressége, a sajátosságok kommunikációja
hozzájárul a helyi identitás erősödéséhez.
2. A támogatás célja: a KETOSZ tagtelepülésein, a kerékpáros létesítmények
közelében Kkv keretében működő szolgáltatók (szállást, ellátást, turisztikai
szolgáltatást biztosítók) kerékpárosbarát tevékenységének kialakítása, fokozása.
3. Pályázók
köre:
minden
olyan
kisközepes
szolgáltató,
aki
a
http://www.ketosz.hu/index.php/kezdolap/tagsag címen megjelölt települések
területén működik, közvetlen közelében található kerékpárút, gyalog- és kerékpárút,
kerékpáros pihenő és szolgáltatásuk során törekszenek a kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítására és a kerékpárral közlekedők kiszolgálására.
4. A támogatás formája és mértéke: a támogatás a feltételek folyamatos teljesítése
esetén vissza nem térítendő. A pályázat elfogadása esetén a Szövetség számla
ellenében max. 50 000 Ft keretet biztosít a szükséges feltételek beszerzése
érdekében (pumpa, kombinált kerékpáros szerszám, több méretű belső,
gumijavító készlet, fékbetét, bowden, pótlámpa, elemek, kenőanyag,
elsősegélycsomag). Az 5. pontban felsorolt feltételek teljesítése esetén a
Támogatott „KETOSZ kerékpárosbarát szolgáltató” matricát kap, amelyet
kihelyezhet és addig jeleníthet meg, amíg a feltételeket betartja. A KETOSZ
honlapján a Támogattak adatait megjelenítjük és tervezünk egy okostelefonos
alkalmazást, amely a címet elnyert szolgáltatók keresését és minősítését biztosítja.
2022-ben a rendelkezésre álló keretösszeg 200 000 Ft.
5. A cím elnyerésének feltétele:
- a kerékpáros közlekedés iránti elkötelezettség;
- kerékpáros szerszámkészlet és anyagok beszerzése a legfontosabb
szerszámokkal egyszerű szerelési és karbantartási munkálatokhoz. A felhasznált
eszközökért a kereskedelmi ára elkérhető, de a pótlásról a Támogatott
gondoskodik;
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- szabványos kerékpártámasz, szállás esetén őrzött/zárt kerékpártároló belátható
távolságban;
- üdítők, kulacs feltöltési lehetőség;
- elsősegélycsomag;
- telefon feltöltési lehetőség, esetleg wifi elérés;
- tájékoztatási kötelezettség a térségbeli lehetőségekről:
• kerékpárszerviz, kerékpárbolt, ezek nyitva tartása;
• orvosi ellátás;
• a térséget bemutató térkép, turisztikai információk, szórólapok, turisztikai
információs szolgáltatás.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázat visszavonásig folyamatos, értékelésre legalább 3 beérkező pályázat,
ill. beadástól számított egy hónapon belül kerül sor.
7. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Támogatási Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
8. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat elektronikus úton küldhető be a fotitkar@ketosz.hu címre az alábbi
minimális tartalommal:
- a terjedelem max. 5 A4-es méretű oldal lehet, .PDF formátumban;
- a szolgáltató adatainak leírása (cím, név, szolgáltatás típusa, e-mail cím, vezető
neve, címe, telefonszáma, honlapcím);
- a szolgáltató tevékenységének, áruféleségének rövid leírása;
- a helyszín, környezet, a kerékpáros létesítmény leírása, bemutatása (fénykép,
google térképi jelölés);
- az eddigi és a szándékolt kerékpárosbarát tevékenység leírása;
- az önkormányzat támogató nyilatkozata.
9. Az elbírálás és ellenőrzés módja:
Az elbírálást a KETOSZ elnöksége végzi, szükség esetén szakértő bevonásával.
Bírálatra kerül sor, ha legalább 1 pályázat beérkezik, vagy egy hónap eltelik ennél
kevesebb pályázat beadásától. A támogatás elnyeréséről vagy elutasításáról a
KETOSZ elektronikus értesítést küld, majd megállapodás aláírására kerül sor. A
bírálathoz és a későbbiek folyamán a feltételek meglétének ellenőrzéséhez a
KETOSZ képviselője, esetleg a térség kerékpáros útőre ellenőrzést végezhet.
Amennyiben a feltételek az ellenőrzés során nem biztosítottak, akkor a Támogatott
írásbeli értesítést kap a hiányosságok leírásával, majd ha ezt követően 1 hónap
alatt a hiányosságok megszüntetésére nem kerül sor, akkor a cím visszavonásra
kerül, a támogatás visszafizetésének kötelezettségével.

www.ketosz.hu

www.facebook.com/ketosz

fotitkar@ketosz.hu

