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A regionális fejlesztés    bevált gyakorlata

Egy „elektronikus komornyik” a sachsen-

anhalti strukturális alapok számára

Összköltség: 300 000 EUR
EU-hozzájárulás: 300 000 EUR

„A Sachsen-Anhalt szövetségi állam számára készített »ef-
REporter« kezelési rendszer az információk elektronikus 
úton való továbbítása mellett a pénzügyi támogatások esz-
közeit is irányítani tudja, és nyomon tudja követni a projek-
teket az operatív programok kezelésének minden szakaszá-
ban. Ez az eszköz lehetővé teszi az információcserét, és olyan 
különféle modulokat tartalmaz, amelyek megfelelnek a pro-
jekt továbblépési szakaszainak, mint amilyen a kérés feldol-
gozása, pénzügyi terv, a kiértékeléshez szükséges adatok 
beépítése. A bevezető fázis befejezése után, az efREportert 
jelenleg teljes gőzzel használják Sachsen-Anhalt szövetségi 
államban. Ezt a más európai régiókba is áttelepíthető rend-
szert néhány német szövetségi állam már a legelején elfo-
gadta, és az 1. célkitűzés szükségletei szerint alakította át.”

Jürgen Biernath, Sachsen-Anhalt pénzügyminisztériuma
biernath@mw.lsa-net.de

NÉMETORSZÁG

Nicéphore Cité, a hangok és képek 

forrás- és csereplatformja

Összköltség: 7 000 000 EUR
EU-hozzájárulás: 3 500 000 EUR

„Burgundia déli részének fellendítéséért a Chalon-sur-Saône-i 
agglomeráció bizottsága elhatározta, hogy a fotóművészet böl-
csőjét képező város kultúráját és hozzáértését a kép-, a hang- és a 
virtuálisrealitás-technológiák nemzetközi pólusának létrehozá-
sára használja fel. A »Nicéphore Cité« létrehozása a digitális 
technológiák felhasználásának elterjedését célozza, olyan eltérő 
ágazatokban, mint a mérnöki tudományok (autóipar, repülőipar, 
nukleáris ipar…), a közvagyon, az építészet, az orvostudomány, 
az audiovizuális ipar és a videojátékok. A központ nagyszámú 
tevékenységet összpontosít: ilyen a háromdimenziós képek, a 
nagy felbontású utómunkák, a videotrükkök, a holografi kus fi l-
mek, a videofelvételek, a hangfelvételek vagy a képes adatbázis 
fenntartása és kezelése. A partnerek kiterjedt hálózatára támasz-
kodó Nicéphore Cité egy teljes ciklust irányít, mely a technológi-
ák átadásának és a vállalatok létrehozásának minden szakaszát 
érintve, az újítástól a termék kidolgozásáig terjed. Itt nagy fi gyel-
met fordítanak a programkészítők felkarolására is.”

Michel Drouet, igazgató
contact@nicephorecite.com (www.nicephorecite.com)

FRANCIAORSZÁG

Creggan Enterprises Ltd

Összköltség: 627 000 EUR
EU-hozzájárulás: 314 000 EUR

„A Creggan Enterprises Ltd (CEL) egy 1994-ben alapított 
helyi fejlesztési hivatal, amely Creggan szociális-gazdasági 
fellendítését hivatott támogatni. Creggan Észak-Írország 
egyik legrégebbi városa, és a régió egyik leghátrányosabb 
helyzetű településének tartják, mivel sokat szenvedett az 
északír konfl iktus harminc éve során. A CEL megvásárol-
ta egy 1997-ben bezárt üzem épületeit (akkortájt 600 
munkahely szűnt meg), melyeknek falai politikai graffi  tik-
kel voltak tele. Ahhoz, hogy az új vagy terjeszkedő vállala-
toknak helyet tudjon adni, és hogy munkahelyteremtéssel 
hozzájárulhasson az övezet fellendítési folyamatához, a 
CEL felújította az épületszerkezeteket.”

Maeve Hamilton, felelős
maeve.hamilton@detini.gov.uk

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az URBAN megismerését szolgáló 

vízszámlák

Összköltség: 393 653 EUR
EU-hozzájárulás: 294 240 EUR

„Az URBAN kezelésével megbízott illetékes hatóságok tájékoz-
tatni szerették volna a nagyközönséget a török és bolgár határ 
közelében lévő Komotiniben elkezdett különféle városfejlesztési 
projektekről. Ekkor Komotini helyhatóságainak eredeti ötlete 
támadt: a vízszámlákkal együtt URBAN-szórólapot is kezdtek 
szétosztani, mely hatékony és gazdaságos módszer a város összes 
lakójának tájékoztatására. Hozzávetőleg 20 000 darab szórólapot 
küldtek a városi vízszolgáltató vállalathoz, hogy az betegye ezeket 
a 2003. novemberi vízszámlát tartalmazó borítékokba. A Komo-
tiniben élő különféle kultúrközösségeket fi gyelembe véve, a szó-
rólap két verzióban készült: az egyik teljesen görögül, a másik 
pedig három nyelven (görög, török és orosz).”

Kiki Manola, az URBAN kezelésével megbízott illetékes 
görög hatóság igazgatónője
urbansite@mou.gr

GÖRÖGORSZÁG


