▶ TORINO VÁROSI TEREINEK
MEGÚJULÁSA

▶ A város régi épületeinek szemet gyönyörködtető átalakulása

Az olaszországi Urban Barriera városrehabilitációs
program célja a fejlődés elősegítése Észak-Torino
e g y i k t ö r t é n e l m i n e g ye d é b e n , a B a r r i e r a d i
Milanóban. Ilda Curti, Torino városi tanácsának
uniós alapokért és városrehabilitációért felelős
tagja ad felvilágosítást a témáról.
A Barriera di Milano negyed a város azon részén található,
ahol mindig nagy problémát jelentett a társadalmi és demográfiai megújulás, a zöld területek hiánya és az 1900-as
évek „fordista“ időire emlékeztető elhagyott ipari épületek
jelenléte.
A városrehabilitációs programot Torino városa, Piemont régió
és az EU 2007–2013-as Európai Regionális Fejlesztési Alapja
finanszírozta. A program együtt kezelte a fizikai, gazdasági
és társadalmi problémákat, elősegítette az együttműködést
és a hatékony párbeszédet a program valamennyi aktív

6

r észtvevője és kedvezményezettje között (közigazgatási
szektorok, önkormányzati területek, társaságok, intézetek,
állampolgárok, vállalkozók, stb.).
Az Urban Barriera a legutóbbi Torino által indított városrehabilitációs program, amely az 1990-es évek közepe óta sokat
profitál az egyéb projektekben szerzett gazdag tapasztalatokból. Ilyenek voltak „A kapu” („The Gate”) a Porta Palazzo
(1997–2001) és az Urban II a Mirafiori Nord negyedekben
(2001–2007).
A 35 millió eurós költségvetésű Urban Barriera di Milano
programot Torino városa állította össze, és Piemont régió
20 millió eurós támogatást nyújtott a projekthez az Európai
Regionális Fejlesztési Alapon keresztül (ERFA 2007–2013).
A fennmaradó rész önkormányzati támogatásokból, illetve
az állammal és a régióval konkrét intézkedések végrehajtására vonatkozó további megállapodásokból származott.
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Források
Az Urban Barriera programot hivatalosan 2011 első negyedévében indították el, és most ért véget. Harminckét konkrét
intézkedési tervet készítettek, amelyek megalkotásában
részt vettek Torino műszaki szakemberei, az érdekelt intézmények, a helyi egyesületek és az állampolgárok is, akik aktív
részt vállaltak a tervezés folyamatában, illetve társadalmi
támogatásukkal is előmozdították a programot.
A programot különböző szinteken hajtották végre: fizikai-környezetvédelmi (elhagyott épületek felújítása és új
funkciójuk meghatározása, közterületek és zöld területek
átstrukturálása, intézkedések a fenntartható mobilitással
kapcsolatban, stb.); gazdasági-munkaerőpiaci (a kkv-k
és helyi vállalkozások támogatására összpontosító tevékenységek, a munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek átképzése, stb.); szociokulturális szint; valamint hangsúlyosan
jelenlevő k
 ommunikációs tevékenység és társadalmi
támogatás.
A program vezetését a Barriera di Milano Urban Committee
nevű bizottság látta el Torino város és egyes szervezeti partnereinek támogatásával. A bizottság feladata a tevékenységek
koordinálása, a megvalósítás és az együttműködés segítése,
illetve a szükséges információk biztosítása volt annak érdekében, hogy az egész terület profitálhasson a megújító
kezdeményezésben, és részt vehessen a folyamatban.
▶ Nagy változások előtt áll a Parco Spina 4

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az Urban Barriera di Milano program részleteiért
látogasson el ide:
http://europa.eu/!dg63bB
http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/bm~doc/
mappa-interventi-urban-def-copy.pdf
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