Pályázati felhívás
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
kis-, közép- és nagyvállalat, közintézmény és non-profit szervezet kategóriákban

meghirdeti

a „Kerékpárosbarát Munkahely 2012” címeket.

A kerékpározás a leginkább környezetbarát közlekedési eszköz a gyaloglás mellett.
Az Európai Unió országaiban kerékpárosbarát közösségi közlekedés, intézmények,
munkahelyek, lakóházak szolgálják a kerékpározókat, a tagállamok polgárai közül már
ma is nagyon sokan indulnak munkába biciklivel. A felmérések szerint
Magyarországon a hazai lakosság szemléletváltását tükrözve évr l-évre n a
kerékpárral közleked k száma. A kormányzat mindezek alapján bátorítja a kerékpárral
közleked
munkavállalók, ügyfelek kiszolgálására alkalmas munkahelyek,
intézmények kialakítását.
A közlekedésért felel s tárca idén hatodik alkalommal hirdeti meg a „Kerékpárosbarát
Munkahely” pályázatot, amely a munkáltatók, intézmények példamutató intézkedéseit
és kezdeményezéseit ismeri el a „Kerékpárosbarát Munkahely 2012” cím
odaítélésével.
A pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
A. mikro- és kisvállalkozás,
B. középvállalkozás,
C. nagyvállalat,
D. közintézmény, non-profit szervezet.
A pályázat elbírálása során az alábbi f szempontokat vesszük figyelembe:
• a munkahelyi kerékpáros infrastruktúra állapota,
• kerékpározás ösztönzése, segítése a munkáltató részér l,
• kerékpározás kommunikációja a munkahelyen és azon kívül,
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•

a vezet k példamutatása,
alkalmazottaikra.

és

odafigyelése

kerékpárral

közleked

A pályázatot a teljes cégre vagy annak egy telephelyére vonatkozóan is be lehet adni.
A pályázati adatlap és az információs háttéranyag 2012. július 3-tól letölthet az alábbi
honlapokról: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium, www.kertam.hu,
www.kerekparozz.hu.
A pályázatról további információ kérhet a Kerékpáros Magyarország Szövetségnél,
Ivány Dánielt l (telefon: +36-70-552-75-09, e-mail: kermoszov@gmail.com)
A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk:
kbt.kbm@nfm.gov.hu
a levél tárgya legyen: Kerékpárosbarát Munkahely 2012
vagy postai úton az alábbi címre küldve:
„Kerékpárosbarát Munkahely 2012”
Ivány Dániel, projektvezet
Kerékpáros Magyarország Szövetség
Hungária Körút 194.
Budapest
1146
Beérkezési határid :

2012. szeptember 28.
Csak a határid ig elektronikusan és/vagy postán beérkezett pályázatok kerülnek
értékelésre.
A pályázatok anyaga, különösen az azokban található ábrák, képek, térképvázlatok
szövegek, a forrás megjelölésével a pályázat szervez je és partnerei által, közhasznú
tevékenységük során felhasználásra kerülhet akár nyomtatott, akár egyéb
anyagokban.
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