
Mólófelújítás Mersrags  
kikötőjében

Összköltség: 2 000 000 EUR 
EU hozzájárulása: 1 300 000 EUR

„A 2006 és 2007 folyamán megvalósuló projekt keretében 
felújítják és 120 méterrel meghosszabbítják Mersrags kikötő-
jének északi mólóját. Az építmény teljes hossza el fogja érni 
a 430 métert, ami lehetővé teszi több teherhajó fogadását és 
ezáltal a régió és a helyi gazdaság fejlesztését. A kikötő és a 
helyi közösségek pénzügyi stabilitása is javul, miközben új 
munkahelyek is létrejönnek.”

Sanda Rieksta, Európai Alapok Minisztériuma,  
tájékoztatási osztály vezetője 
www.esfondi.lv

Nemzetközi óceánmegfigyelő  
hálózat 

Összköltség: 200 000 EUR 
EU hozzájárulása: 170 000 EUR

„A kevés rendelkezésre álló adat és a szigetvilág bonyolult 
domborzata miatt nehéz előre jelezni az Azori-szigetek 
körül a hullámok, az árapály és az áramlatok mozgását. 
A CIMBA-projekt célja háromdimenziós képek készítése 
az óceáni áramlatokról, illetve ezek szezonális variáció-
inak tanulmányozása. A szigetvilág körül a nemzetközi 
óceánmegfigyelő hálózat teljes körű kiépítése lehetővé teszi 
majd például annak megállapítását, mely helyek alkalmasak 
a hullámok általi energiatermelésre, és melyek a biológiailag 
különösen termékeny zónák.” 

Ana Martins, projektvezető, Azori-szigeteki Egyetem  
Oceanográfiai és Halászati Tanszéke
anamartins@notes.horta.uac.pt
http://oceano.horta.uac.pt

Építési beruházás Pärnu strandján

Összköltség: 1 300 000 EUR 
EU hozzájárulása: 831 000 EUR

„Földrajzi helyzete, ősi építészete és pezsgő kulturális élete 
révén (a 44 000 lakosú) Pärnu Észtország leghíresebb ten-
gerparti fürdőhelye. A strand mentén az ERFA segítségével 
épített új sétánynak köszönhetően az üdülőhely modern 
arculatot kapott, ami hozzájárul idegenforgalmi vonzere-
jének fokozásához.”

Mirje Auksmann, projektkoordinátor, Pärnu városa    
mirje.auksmann@lv.parnu.ee 

LETTORSZÁG AZORI-SZIGETEK (PORTUGÁLIA)

ÉSZTORSZÁG 

Vieste új kedvtelési célú kikötője

Összköltség: 12 700 000 EUR 
EU hozzájárulása: 1 400 000 EUR  

„Mostantól 650 rövid-, illetve hosszútávú használatra szánt 
kikötőhelyet vehetnek igénybe a Pouilles partjait évente nagy 
számban látogató sporthajósok, ennyi kikötőhely került 
ugyanis kialakításra a 2000–2006-os regionális operatív 
program végére Vieste új kedvtelési célú kikötőjében. A pro-
jekt az alap- és extraszolgáltatásokhoz szükséges valamennyi 
infrastrukturális létesítmény létrehozatalára kiterjedt: ha-
jóépítő műhelyek, parkolók, kereskedelmi létesítmények és 
vízisport-klub, kishajók téli tárolása és karbantartása stb. A 
munkálatok során meghosszabbították a mólót, elvégezték 
a kikötő kotrását, kialakítottak egy rakpartot és rögzítették 
a pontonhidakat, összesen hat üzleti célokat szolgáló épü-
letet emeltek és kikötői építményeket, például hangárokat 
építettek. Az új kikötő ennek köszönhetően évente mintegy 
3500 sporthajós fogadására vált alkalmassá.”

Francesco Antonio Piracci, Aurora – Porto Turistico di 
Vieste SpA 
info@portoaurora.eu 
http://www.portoaurora.eu 
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 A régiók     helye az európai tengerpolitikában


