A Kohéziós Alap – az európai szolidaritás támasza

GÖRÖGORSZÁG

SPANYOLORSZÁG

A Patraszt elkerülő út

A lindane kiküszöbölése

Összköltség: 68 810 508 EUR
Támogatható költség: 48 580 218 EUR
Kohéziós Alap: 41 293 186 EUR

Összköltség: 47 692 231 EUR
EU-támogatás: 38 153 785 EUR

„A »PATHE«, Patrasz–Athén–Thesszaloniki útvonal Patraszt elkerülő új szakasza áldás a város és az utazók számára egyaránt. A régi főút a városon haladt át, dugókat okozva
és megakadályozva a kikötő elérését. Görögország harmadik legnagyobb városa megszabadult a tranzitforgalomtól
(napi 15 000 jármű), és csak 15 percig tart megkerülni, míg
korábban egy órába telt áthaladni az agglomeráción. A
18,5 km hosszúságú kitérő (amelynek a felét a Kohéziós
Alap ﬁnanszírozta) 12 alagutat, 8 viaduktot, 9 hidat és 5
csomópontot tartalmaz. A legnagyobb ﬁgyelmet a biztonságra és a környezetvédelemre fordították: fákat ültettek,
terepet rendeztek, régészeti helyeket védtek meg, és a régi
patraszi szemétlerakót pihenőhellyé alakították át….”
Dimitriosz Tassziopulosz, tervezési osztályvezető, EYDE
Motorway PATHE
pathe@tee.gr

„Az idők során egy lindane (HCH) nevű erős rovarirtó
szert gyártó üzem hatalmas területen elszennyezte a Nervión-Ibaizabal bal partját, és veszélybe sodorta a bilbaói
agglomeráció lakosságát. A probléma megoldása érdekében a baszk önkormányzat úgy határozott, hogy rendkívül biztonságos lerakóhelyre kell vinni a lindane-nal és
nehézfémekkel szennyezett földet, és olyan kezelőüzemet
kell mellé építeni, amely képes megsemmisíteni a HCH-t.
A 12,5 millió euró befektetéssel felépült üzem 3200 tonna
lindane-t kezelt 1999 és 2001 között, ami lehetővé tette
191 480 m2 földterület megtisztítását és visszanyerését.”
José Luis Aurrecoechea Urquijo, általános igazgató,
IHOBE, a baszk önkormányzat környezetkezelő állami
vállalata
dgeneral@ihobe.net

PORTUGÁLIA
ÍRORSZÁG
A Heuston pályaudvar és a délnyugati
vasúti folyosó

Alto Zêzere e Côa több települést érintő
vízellátási és víztisztítási rendszere

Összköltség (1. időszak): 135 800 000 EUR
EU-támogatás (1. időszak): 75 000 000 EUR

Összköltség: 178 403 880 EUR
EU-támogatás: 112 394 450 EUR

„A Heuston pályaudvar és a délnyugati vasúti folyosó modernizálását célzó projekt elsőbbséget élvez a Dublin körüli vasúthálózat fejlesztése szempontjából. Az utasok számára
megkönnyíti az elővárosi és a Dublin és Cork közötti intercity
vonatok megkülönböztetését is. Heuston vonatkozásában a
projekt első szakasza az alábbi munkákat tartalmazta: új vágányok építése és jelzésekkel való ellátása, átjáróval az 5. és 9.
peronok között, egy vágány meghosszabbítása Inchicore-ig,
egy gyaloghíd átalakítása és az elárusítóhelyek bővítése. A
második szakasz során egy tehermentesítő vonalat helyeznek
üzembe Inchicore és Cherry Orchard között, valamint két
további vonalat Cherry Orchard és Hazelhatch között a délnyugati folyosó egész hosszában. Az ütemterv és a tervezett
költségvetés betartásával 2004-ben befejezett Heuston terminál már teljes egészében működik.”

„Alto Zêzere e Côa több települést érintő vízellátási és víztisztítási rendszere (Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento) a Guarda kerületben és a
Castelo Branco kerület egy részében működik (Beira Interior, Középső Régió). A Kohéziós Alap e projektjének célja a
körzetben a kommunális vízfogyasztás iránti – mennyiségi
és minőségi – igényeknek való megfelelés, a szennyvízkezelés hiányosságainak orvoslása, különösen az ipari szennyvíz
tekintetében. A tartós kezelés biztosításával és optimális
megoldások elfogadásával e területen a projekt segíti javítani
a környezetet és a lakosság életminőségét, és így kedvez a
régió szociális és gazdasági fejlődésének is. Külön kiemelésre méltó, hogy a projekt hozzájárul az ipari szennyezés
csökkentéséhez és az ökoszisztémák megóvásához.”

Tom Finn, tervezési igazgató, Iarnrod Eireann
tom.ﬁ nn@irishrail.ie

Arménio de Figueiredo, mérnök, az Águas do Zêzere e
Côa S.A. igazgatótanácsának elnöke
a.ﬁgueiredo@adp.pt
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A kohéziós országok (2004–2006)
A Kohéziós Alap kedvezményezett tagállamai
Más tagállamok
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Inforegio weboldal
Az Inforegio weboldala átfogó képet nyújt az európai regionális politikáról. A legfrissebb információk
a „Newsroom” oldalon találhatók:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
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