


v

• 655 000 miejsc pracy w sektorze „cycle
industry” w UE

• 44 miliardy EUR przychodów rocznie                    
z turystyki rowerowej

• 26 milionów podróży rowerowych/rok 
(3% całego rynku turystycznego EU)

• 170 milionów noclegów udzielonych 
turystom rowerowym rocznie

• 53-70 EUR dzienne wydatki turysty 
rowerowego w Niemczech i Austrii

Na podstawie danych Europejskiej Federacji Cyklistów

Turystyka rowerowa w Europie – fakty
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Koncepcja zintegrowanej sieci tras rowerowych – skąd ten pomysł?

• rosnące zainteresowanie mieszkańców 
sportem i aktywnym trybem życia

• stale rosnąca moda na rower, rower 
symbolem mądrego, ekologicznego 
podejścia do życia

• potencjał przyrodniczy i kulturowy 
Małopolski

• pozytywne doświadczenia krajów Europy 
Zachodniej

• brak dokumentu wskazującego 
samorządom lokalnym, organizacjom 
pozarządowym oraz innym podmiotom 
działającym w sektorze turystyki kierunki 
realizacji przyszłych inwestycji w zakresie 
budowy tras rowerowych

Co nas przekonało?
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VeloMałopolska – Sieć tras rowerowych 

• 8 głównych tras rowerowych – 1000 km tras 
tworzących spójną sieć

• trasy pozostałe i współpracujące

• trasy łączące główne ośrodki miejskie

• trasy o nawierzchni asfaltowej, przeznaczone 
do masowej turystyki rowerowej, 
umożliwiające jazdę wszystkimi rodzajami 
rowerów

• trasy biegnące wzdłuż wałów rzek oraz 
nieeksploatowanych linii kolejowych

• wyposażone w Miejsca Obsługi Rowerzystów

• Operator: ZDW w Krakowie
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VeloMałopolska – Sieć tras rowerowych 

400 km wybudowanych tras

 WTR: Brzeszcze – Skawina – 84 km

 WTR: Drwinia – Szczucin – 91 km

 VeloDunajec: Ostrów – Wietrzychowice – 26 km

 EuroVelo 11 (VeloNatura): Barcice – Stary Sącz – 6,2 

km

 EuroVelo 11 (VeloNatura): Nowy Sącz (Wały) – Nowy 

Sącz (Ruiny Zamku) – 7,2 km

 185 km przejezdnych odcinków będących w dalszej 

realizacji 

VeloDunajec

VeloDunajec

Wiślana Trasa 
Rowerowa VeloMetropolis

(Eurovelo 4)
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Wiślana Trasa RowerowaWiślana Trasa Rowerowa – postęp prac
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Wiślana Trasa Rowerowa
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Wiślana Trasa Rowerowa
VeloDunajec – postęp prac
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Wiślana Trasa Rowerowa
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VeloMałopolska – dobra nawierzchnia nie wystarczy!

11 nowoczesnych Miejsc Obsługi 
Rowerzystów 

Zadaszona wiata z ławkami, stołami i tablicą 
informacyjną

Stojaki rowerowe

Stacjonarny grill

Całość oświetlona!

Przenośna toaleta

8 kolejnych już budowie!

Łącznie 27 miejsc
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Miejsca Obsługi Rowerzystów na Velo Małopolska

Wiślana Trasa 
Rowerowa

VeloDunajec

VeloMetropolis
(Eurovelo 4)

VeloDunajec
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VeloMałopolska – trasy w tracie realizacji 2018-2019

• 400 km 
wykonanych 
tras

• Na koniec 2018 r. –
440 km

• Na koniec 2019 r. –
550 km
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VeloMałopolska – liczą się rowerzyści!
!

Jankowice (gm. Babice) – WTR 34 598

1 kwietnia – 30 września 2018: 

Szczucin – WTR 14 925

Oświęcim – WTR 44 640

Nowy Sącz – VeloDunajec 49 406

Ostrów – VeloDunajec

Uście Solne – WTR 14 313

Zatopione w asfalcie czujniki zliczyły

blisko 230 000 rowerzystów w pół roku!
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Małopolska na rowery – działania promocyjne

Kampania społeczno-promocyjna 2017-2018 

„Małopolska na Rowery 100% emocji”

Sportowe imprezy dla amatorów „Rodzinne Rajdy Rowerowe”

Festiwal Rowerowy „Joy Ride Festiwal” Kluszkowce 2018

Eksperymenty rowerowe m.in. „wyścig” z Krakowa na Rysy

Widowiskowe święta miłośników dwóch kółek „Małopolska Tour”

Spoty promocyjne, materiały wydawnicze, mini serwis rowerowy: 

www.malopolska.pl/narowery

Magazyn telewizyjny „Małopolska na rowery”

Bo jazda na rowerze to nie tylko sposób na weekend, 
ale też duża dawka endorfin oraz prawdziwe emocje!
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Małopolska na rowery 100% emocji – wydarzenia

20 000 rowerzystów 

uczestniczących w wydarzeniach 

organizowanych przez 

Województwo Małopolskie             

w 2018
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VeloMałopolska – korzyści dla wszystkich

Wzrost atrakcyjności gospodarczej                
i inwestycyjnej Małopolski!

Wzrost liczby turystów rowerowych           
w Małopolsce

Ożywienie gospodarki 
lokalnej, wzrost dochodu 

lokalnych firm

Zwiększenie konkurencyjności oferty 
turystycznej Małopolski

Rozwój 
przedsiębiorczości
wzdłuż tras oraz 
w ich pobliżu
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Małopolska na rowery – spot promocyjny
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Dziękuję za uwagę

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego


