
|  inforegio  |  panorama  |  19. SZÁM  |  13. o.  | 

A növekedés, foglalkoztatás és kohézió     városai

A szennyvizek megfelelőbb kezelése 

Összköltség: 529 107 000 EUR

EU-s hozzájárulás: 304 661 500 EUR

„Célkitűzésünk, hogy Budapest (1,8 millió lakos) szennyvizé-

nek 95%-a biológiai kezelésen essen át. Mindez az új csatorna-

hálózat és az új szennyvíztisztító üzem – a 350 000 m³ víz napi 

kapacitású Budapest Centrum – megépítésével lesz elérhető. 

Az eredmény 850 000 lakost érint. A projekt, amely számotte-

vően javítja majd a Duna vizének minőségét, öt részből áll: a 

Csepel-szigeten megépül az a víztisztító állomás, mely a leg-

fejlettebb víztisztítási és energiatakarékossági technológiákat 

(biogáz) fogja használni; a víztisztításból származó iszap 

komposztálására szolgáló infrastruktúra létrehozása 

(100 000 tonnás évi kapacitással); egy 6,9 km hosszú főcsator-

na telepítése a Duna budai partjára; egy olyan nyomás alatti 

csatornahálózat kiépítése, mely a fő szivattyúállomásokat 

összeköti a víztisztító üzemmel; a szivattyúállomások mo-

dernizálása és megerősítése. A választható összköltségek 

(468 710 000 euro) 65%-át a Kohéziós Alap fi nanszírozza. A 

munkálatok befejezése 2009-re van tervezve.”

Somlai Gyula , a közmunkák osztályának igazgatója, 

Budapest Polgármesteri Hivatala

somlaigy@budapest.hu 

BUDAPEST (MAGYARORSZÁG)

Az ArenA, azaz a foglalkoztatási 
partnerség

Összköltség: 650 000 EUR

EU-s hozzájárulás: 325 000 EUR

„Amszterdam délkeleti negyedeiben, Zuid-Oostban, az Arae-

na Stadium 1996-os megnyitása nem járt a várt számú fenn-

tartható munkahely megteremtésével. Ezért a város egy fog-

lalkoztatást célzó partnerséget kezdeményezett, mely az ösz-

szes aktív helyi erőt csoportosítja: magában foglalva a közi-

gazgatást, a vállalkozókat, a szakmai szervezeteket, az oktatási 

intézményeket, egyesületeket, és így tovább. A foglalkoztatás 

és a képzés szolgálatában álló összes szociális-gazdasági sze-

replőt egyesítő ArenA Initiatiefben 80 szervezet képviselteti 

magát. Pszichológiai szempontból, itt a Kelet (ahol az érintet-

tek élnek) és a Nyugat (ahol az illetők dolgoznak) közötti törés 

megszüntetéséről van szó. A képlet sikeres volt: a város Zuido-

ost részében az ArenA-kezdeményezés a munkanélküliség 

számottevő csökkenéséhez vezetett. 1996 és 2003 között a 

munkát keresők száma 15 000-ről 5000-re csökkent.” 

Peter Aben, Gazdasági ügyek, Amsterdam Zuidoost

p.aben@zuidoost.amsterdam.nl

AMSZTERDAM (HOLLANDIA)

Egy katonai bázis ipari parkká való 
átalakítása 

Összköltség: 3 951 000 EUR

EU-s hozzájárulás: 2 598 573 EUR 

„Az ERFA segítségével, Cernika község egy ipari parkot 

rendez be a jugoszláv hadsereg volt katonai bázisán. A pro-

jekt első fázisa 2005 novemberében fejeződött be. Ez a 

kaszárnyák lebontásából, talajegyengetési munkákból és a 

helyszín használhatóvá tételéből (bekötőutak, vízcsövek, 

csatornázás, világítás…) állt, melyeknek a segítségével a 

helyszínt minden olyan infrastruktúrával ellátták (magas-

feszültség, a nagy sebességű internet kábelei stb.), amelyek 

a vállalatok telepítéséhez szükségesek. A 11 000 m2-es 

helyszín elérhető árakon várja az irodákat, a műhelyeket és 

a többi, ezután megépítendő épületet. Ez a projekt a Not-

ranjsko Kraška régió fejlesztési stratégiájába sorolható.”

Franc Lenarcic, Környezeti és Területrendezési Miniszté-

rium 

Franc.Lenarcic@gov.si 

CERNIKA (SZLOVÉNIA)

A városi örökség helyreállítása

Összköltség: 2 600 000 EUR

EU-s hozzájárulás: 1 900 000 EUR

„A Spanyolországgal határos Valença gazdag kulturális 

örökséggel rendelkezik, amelyben jól tükröződnek a Portu-

gália legészakibb részét és Galíciát összekötő sokszoros 

kapcsolatok. Az ERFA és Norte régió cselekvési program-

jának támogatásával, a helyi önkormányzatok egy sor 

olyan projektet indítottak útjára, amelyek segítségével a 

város történelmi központját restaurálni lehet, és ismét ér-

tékessé lehet tenni. A városszépítés és az alapvető infra-

struktúrák (csatornázás, úthálózat…) modernizálása, va-

lamint az újabb tevékenységek és a jobb életminőség létre-

hozása révén, itt a kulturális turizmus elősegítéséről és a 

népességfogyatkozás ellensúlyozásáról van szó.”

Jorge Sobrado, CCDR-Norte

vitor.devesa@ccdr-n.pt 

VALENÇA (PORTUGÁLIA)


