TOP 3+3 -Boosting cycle tourism to international markets -hanke
Hankevalmistelu
Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti on noin 550 000 €, josta kuntarahoituksen osuus on 10 % jaettuna osallistuville kuudelle alueelle. Arvioitu kuntarahoitusosuus/alue on noin 9 500 € jaettuna
hankkeen toiminta-ajalle (1.7.2019 – 31.12.2021). Yksityisrahoituksen osuus on noin 19 000 €/alue
vastaavalla ajanjaksolla.
Hanke valmistellaan yhdessä valittujen alueiden ja toimijoiden kanssa. Valmisteluvaiheessa järjestetään tarpeen mukaan sidosryhmille ja yrityksille suunnattuja informaatiotilaisuuksia ja työpajoja.
Ne käsittelevät esimerkiksi pyörämatkailun potentiaalia, asiakasryhmiä ja asiakkaiden tarpeita ja
niiden tarkoituksena on tarkentaa kunkin alueen omaa kehittämissuunnitelmaa, luoda visionäärinen tahtotila alueelle ja valmistaa osallistujia hankkeeseen. Valmistelusta koituu kustannuksia, joihin osallistuvien alueiden pitää osallistua. Suunnitteluvaiheen panostus on arviolta noin 3 000 –
4500 € riippuen alueellanne järjestettävien tilaisuuksien määrästä. Tästä summasta Pyöräilykuntien verkosto laskuttaa 700 €/alue hankesuunnittelua varten heti hankesuunnittelun alussa ja
loppu toteutuu kunkin omien tarpeiden mukaisesti ja riippuu siis järjestettävien tilaisuuksien määrästä. Pyöräilykuntien verkosto vastaa yleisistä suunnittelukustannuksista.

Pyörämatkailualueet
Hankkeeseen haetaan mukaan alueita, jotka voivat sitoutua alla oleviin ehtoihin:
•

Kuntasi on Pyöräilykuntien jäsen

•

Kuntasi on halukas investoimaan pyörämatkailun kehittämiseen
o hankkeessa on kuntarahoitusosuus, joka on noin 10% kokonaisbudjetista
o kuntasi on tarvittaessa halukas käynnistämään pyöräilyreitistöjen investointihankkeita (viitoitus ja opastus, reittien kunnostustyöt). On oletettavaa,
että jotain viitoituksia tai opasteita tarvitaan.

•

Alueeltasi löytyy kiinnostuneiden yritysten, yhdistysten ja muiden palveluntarjoajien verkosto
o alueellasi on Suomen Ladun, Pyöräliiton tai muiden vastaavien pyörämatkailuun liittyvien organisaatioiden paikallisyhdistyksiä, jotka ovat halukkaita sitoutumaan yhteistyöhön
o alueesi yritykset halukkaita panostamaan pyörämatkailun kansainvälistymiseen
myös rahallisesti
▪ yritysten rahoitusosuus on 20% hankkeen kokonaiskustannuksista
▪ olette valmiita selvittämään kevään 2019 kuluessa haluavatko yritykset panostaa rahallisesti hankkeeseen

o olette halukkaita järjestämään kevään 2019 aikana informaatiotilaisuuksia kyseisille
sidosryhmille
o olette halukkaita profiloitumaan kansainvälisenä pyörämatkailukohteena
•

Alueesi haluaa kansainvälistyä pyörämatkailukohteena
o alueellasi nähdään pyörämatkailun potentiaali kansainvälistymisen moottorina
o alueellasi ymmärretään kansainvälistymisen pitkäjänteisyys ja laaja-alaisten toimenpiteiden tarve

•

Alueellasi on pyörämatkailuun soveltuvia reittejä
o reittiverkosto on jo pääosin olemassa
o reittiverkostoa tai sen osia on käytetty pyörämatkailun markkinoinnissa

•

Olette halukkaita panostamaan ajallisesti ja rahallisesti hankesuunnitteluun kevään 2019
aikana
o Pyöräilykuntien verkosto laskuttaa 700 € hankkeen suunnittelukustannuksia osallistumisen varmistuttua
o Muut kustannukset koostuvat alueilla toteutuneista toimenpiteistä, jotka maksetaan suoraan hankkeen suunnitteluun valitulle asiantuntijalle (Ellare Oy, Pirjo Räsänen) toteutuneiden toimenpiteiden mukaan. Toimenpiteet sovitaan valittujen alueiden kanssa.
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