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Az EU CYCLE területi együttműködési jó gyakorlatai 
Az EU CYCLE partnerei az online tanulmányutak sorozatát a kerékpározáshoz 

kapcsolódó területi együttműködési projektek jó gyakorlataival foglalkozó webinárral 

zárták. 

Folytatás  

https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/12554/territorial-cooperation-good-practices-from-eu-cycle/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/


 

 

A Magyarországon tárgyalt regionális hálózattervezés 

 

A magyar stakeholderek harmadik EU CYCLE projekt találkozója online zajlott. 

Folytatás  

 

 

Regionális akciótervezés Podlaskie régióban 

 

Az EU CYCLE partnere, a Białystoki Funkcionális Területi Szövetség eredményes 

találkozót folytatott a białystoki Podlaskie régió Rendőrbírói Irodájával és a Kerékpáros 

Szövetség irodájával. 

Folytatás  

https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/12478/regional-network-planning-discussed-in-hungary/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/12285/regional-action-planning-in-podlaskie-voivodeship/


 

 

Az EU CYCLE intermodalitás jó gyakorlatai  
 

Folytatva az online tanulmányutak sorozatát, az EU CYCLE partnerei újra találkoztak, 

hogy elemezzék az intermodalitás körüli jó gyakorlatokat. 

Folytatás  

 

 

A BFA szervezi a helyi érdekcsoportok találkozóját 

 

Az EU CYCLE partnere, a Bialystoki Funkcionális Területi Szövetség találkozót szervezett 

a helyi éstakeholderek egy csoportjával. 

Folytatás  

https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/12236/intermodality-good-practices-from-eu-cycle/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/12165/bfa-organizes-local-stakeholders-group-meeting/


 

 

Megbeszélések a jó gyakorlatokról az Puglia Régióval 
 

Puglia régió csapata találkozott a West-Pannonnal, hogy megvitassák az Interreg 

szakpolitikai tanulási platformra feltöltendő jó gyakorlatokat. 

Folytatás  

 

 
BFA & West-Pannon megbeszélése a jó gyakorlatokról 

 

A szervezett online tanulmányutakat követően a Bialystoki Funkcionális Területi 

Szövetség találkozott a West-Pannonnal, hogy kétoldalú konzultációt folytassanak a 

projekt jó gyakorlatairól. 

Folytatás  

https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/12041/good-practice-consultation-with-the-region-of-apulia/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/12040/bfa-west-pannon-good-practice-consultation/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/8736/stakeholder-meeting-in-bialystok/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/8698/eu-cycle-2nd-online-project-partners-meeting/


 

 

Az ERW & West-Pannon megbeszélése a jó gyakorlatokról 
 

Euregio Rhein-Waal (ERW) munkaértekezletet tartott a West-Pannonnal, a vezető 

partnerrel annak érdekében, hogy megvitassák a szakpolitikai tanulási platformra 

feltöltendő bevált gyakorlatokat. 

Folytatás  

 

 

Az ECF & West-Pannon megbeszélése a jó gyakorlatokról 
 

Az ECF csapata találkozott a West-Pannonnal, hogy kétoldalú konzultációt folytasson a 

projekt jó gyakorlatairól. 

Folytatás  

https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/12038/good-practice-consultation-erw-west-pannon/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/11840/good-practice-consultation-ecf-west-pannon/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/8250/eu-cycle-holds-steering-committee-meeting-online/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/7728/the-eu-cycle-low-carbon-contribution-in-bialystok/


 

 

Az EU CYCLE Irányítóbizottsága online ülésezik 

 

Az EU CYCLE partnerei online találkoztak, hogy megvitassák a projekt 4. szemeszterére 

tervezett tevékenységeket. 

Folytatás  

 

 
Regionális kerékpározás - mik a tanulságok? 

 

Az EU CYCLE partnerei virtuális tanulmányutat szerveztek a regionális kerékpározás 

témájának és a meglévő projektekből levont tanulságok megvitatásához. 

Folytatás  

  

 

 
 

https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/11839/eu-cycle-steering-committee-meets-online/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/11464/regional-cycling-what-are-the-lessons-learned/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/7651/interreg-europe-project-seminar-in-budapest/
https://www.interregeurope.eu/eucycle/news/news-article/7651/interreg-europe-project-seminar-in-budapest/


 

Az EU CYCLE célja 4 szakpolitikai eszköz teljesítményének javítása interregionális tanulás és regionális cselekvési tervezés 

révén. Ez hozzájárul a jobb minőségű kerékpáros projektekhez, a politikák és a legmodernebb megoldások révén növeli a 

kerékpározás részesedését a célrégiókban nagyobb hatást gyakorolva a közlekedés dekarbonizálására.. 

  

 

    

   

 

https://www.interregeurope.eu/eucycle/
https://www.facebook.com/EUCYCLE
https://www.twitter.com/cycle_eu
https://www.youtube.com/channel/UCohi-kG0nLquvYaApAL-KuA/featured

