Éves beszámoló KMSz 2014
Szervezeti ügyek
A 2014 évben nagyon nehezen, de sikerült a ICT projekt önerejét előteremteni, valamint
előfinanszírozására hitelt felvenni (Ökotárs és ECF).
A szervezet három munkatársat tudott fizetni akik részmunkaidőben látták el a feladataikat. Sajnos a
főtitkári feladatok ellátására, az elnökre hárult.
Tagságban változás nem történt.
Projektek
EV13 (southeast europe)
A projekt 2012 októberben indult a projekt felügyeletét az elnök, a projekt menedzsmentjét
megbízott munkatárs ( Szőllősy Balázs) végzi. A projekt előfinanszírozását tárgyévben a KMSZ
sikeresen megoldotta, de olyan áron, hogy a többi projektből és megbízásból származó bevételt,
valamint az előlegből és az Ökotárs kölcsönből származó összegeket is folyamatosan a projekt
előfinanszírozására fordítottuk. Az előfinanszírozott összegek „átfutási ideje” egy év. Az ECF szintén
kisegített minket a saját alvállalkozói számlájuk forrását kölcsönként biztosították részünkre, valamint
az önerőt támogatásként fizették be. A projektet meg kellett hosszabbítani, minden feladatot
elvégeztünk az időszakra vonatkozóan. Az osztrák-magyar szakasz kitáblázására az NFMtől megbízást
nyertünk el és nemzetközi szinten is mérvadó nyitóünnepséget szerveztünk a Pán-Europa Piknik 25.
évfordulóján. A projekt nyitó túrán 30 fő vett részt a tagszervezetek és partnerek is küldtek
résztvevőket.
A KMSz részt vett az ECF EuroVelo koordinátorok éves találkozóján Baselben.
Egyéb megbízások
KBT-KBM
2014 januárjában Balatonkenesén sikeresen zártuk a 2013 évi KBT-KBM konferenciát. A 2014 évi
projektet az elnök és Szőlőssy Balázs vezette le, a záró konferencia kiegészítő rendezvényét a
Balatoni Kerékpárosturisztikai Egylet szervezte. Visszajelzések alapján nagy sikerrel záródott sikerrel.
5 támogatót sikerült találni, akik tárgyjutalom felajánlásával segítették a projekt megvalósulását. A
KBTM 2015 évi kampány előzetes tárgyalásai tervezése is elindult.
Szemléletformálás
A kerékpáros közlekedés biztonság és a kerékpározás előnyeire koncentráló ismeretterjesztő
kampányt vittünk Gönyű és Solt városokban kerékpárút beruházáshoz kapcsolódóan.

Szponzoráció
Az Opel támogatta az EuroVelo13 útvonal nyitótúráját és az EuroVlo13 fesztivált.
Előadás tartása és egyéb szakértői munka
Szakértőként előadást tartottunk kerékpáros turizmus témájában a TRANSDANUBE projektben.
Lobbi/érdekképviselet
Folyamatosan lobbiztunk a NGM ben a kerékpárosbarát szolgáltatói pályázat és módszertan
támogatásáért. Az államtitkár asszony részére több háttéranyagot jutattunk el a kerékpáros
turizmust érintő fejlesztési programok támogatására.
A KIM által kezelt „Bejárható Magyarország” programba sikeresen csatlakoztunk be, hivatalos
partnerként jegyeznek minket.

Kapcsolatépítés
A KMSZ a EV13 projekt támogatásának köszönhetően ez évben is kint volt a Bringaexpon.
Együttműködési szerződést kötöttünk az alábbi szervezetekkel: Majorka Egyesület
Partnerséget építettünk a „holkerékpározzak.hu” val, és a Bikemag.hu val.
Összesen 6 konferencián és találkozón vettünk részt előadóként.
Budapest, 2015.05.20.
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