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YOUTH4REGIONS MÉDIAPROGRAM

A Youth4Regions médiaprogram 
a regionális politikára szakosodott 
újságírók új nemzedékének kiképzését 
támogatja. Arra ösztönzi ezeket az ifjú 
európaiakat, hogy beszámoljanak az uniós 

finanszírozású projektekről. 

Alább olvasható két 
újabb cikk a fiatal 
újságíróknak szóló 
YOUTH4REGIONS 

blogverseny  
pályaművei közül.

1912-ben Antonio Machado költő úgy jellemezte 
Kasztíliát, mint egy konzervatív gyökerű ugart, 
amely görcsösen ragaszkodik a szokásaihoz – ez a 
kép még a mai napig él a kasztíliai és leóni térségről. 
Ávila, a kasztíliai tradicionalizmus egyik legna-
gyobb megtestesítője azonban megcáfolta ezt a 
képet azzal, hogy modernizációjával és fejlődésével 
példát mutat a többi európai városnak. 

Ávila, a Spanyolország területén fekvő festői turistaváros 
1985 óta a világörökség része. A Madridtól mindössze 
egy órányira található kasztíliai-leóni várost a turisták 

előszeretettel látogatják a középkorból fennmaradt falai miatt, 
amely Európa egyik legjobb állapotban megőrzött építménye. 
Ávila a 20. század kultúrájának két egyik legmeghatározóbb 
alakját is elbűvölte: Ernest Hemingway írót és Orson Welles 
filmrendezőt.

2016-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Inter-
reg V Sudoe nevű programja keretében megvalósított, az 
„intelligens örökség városa” (Smart Heritage City, rövidítve: 
SHCity) projekt segítségével kifejlesztettek egy technológiai 
platformot, amely megkönnyíti a történelmi emlékhelyek keze-
lését és védelmét, illetve hozzájárul a város idegenforgalmá-
nak fellendítéséhez.

A projekt megvalósítása érdekében át kellett hidalni azt a többi 
spanyol régióhoz viszonyított hatalmas digitális szakadékot, 
amelytől Kasztília és León autonóm közösségei szenvedtek. 
2017-ben a probléma kezelése érdekében mintegy 5 %-kal 
növelték a terület lefedettségét, amelyből 233 996 lakónak 
származott előnye a régióban. A széles sávú hálózat megva-
lósítására szánt vissza nem térítendő támogatások értéke az 
állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásában 11 millió EUR volt, amelyet Kasztíliában és Leónban 
a távközlési szolgáltatók számára különítettek el az ultragyors 
széles sávú hálózat bevezetése céljából.

Az Energiaügyi, Idegenforgalmi és a Digitális Menetrendért 
Felelős Minisztérium jelentése szerint a 2013-as pályázati 
felhívás óta Kasztília és León 15 millió EUR támogatást kapott, 
amely 28 millió EUR értékű beruházást eredményezett a táv-
közlési szolgáltatók számára. 2017-ben a tartományok 
viszonylatában Ávila részesült a legnagyobb, mintegy 3 mil-
lió EUR értékű támogatásban.

A Smart Heritage City elnevezésű projektnek köszönhetően 
egy 230 érzékelőből és eszközből álló hálózatot építettek ki 
a város történelmi komplexumának 26 belső és külső hely-
színén. Az érzékelők valós időben vezérelnek 20 környezeti és 
szerkezeti paramétert, illetve ezen kívül még számos másikat, 
amelyek a biztonsággal, a villamosenergia-fogyasztással és 
a látogatók számával kapcsolatosak.

Ávila – példa a jövőnek
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Az érzékelők által gyűjtött adatokat más rendszerek által 
gyűjtöttekkel összesítik, óránként több mint 1000 adatból 
álló adatfolyamot generálva, amely jócskán megkönnyíti a 
vezetők munkáját. Ezek az adatok segítenek Ávila önkormány-
zatának a műveletek összehangolásában és a döntéshozatali 
eljárások javításában olyan esetekben, amelyek során egy 
rendellenesség károsíthatja a város történelmi épületegyüt-
tesét, például a hőmérséklet vagy páratartalom jelentős 
emelkedése vagy csökkenése.

Ezenkívül a projekt keretén belül kifejlesztettek egy turisták-
nak szóló alkalmazást is, amely a nyomonkövetési rendszer 
által gyűjtött információk felhasználásával segít felhívni a 
látogatók és a társadalom figyelmét a történelmi örökségi 
helyszínek helyes védelmének fontosságára. Az alkalmazás 
lehetővé teszi továbbá a felhasználók számára a saját útvo-
nalak megtervezését, a rendelkezésükre álló idő felbecslését, 
a tartózkodási helyükhöz legközelebb eső érdekes helyszínek 
felkutatását, illetve a látogatók számlálásának köszönhetően 
kijelzi, hogy mely helyeken rövidebb a várakozási idő az adott 
időpontban.

Az SHCity projekt kihívása, hogy a projektet más európai törté-
nelmi épületegyüttesek esetében is megismételjék. Ennek elérése 
érdekében prototípust terveztek a portugáliai Sintra-Cascais és 

a spanyol Valencia tartományban található Riba-roja de Túria 
városok számára.

A projektben az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
1 194 333 EUR értékű beruházása lefedi a 2019 eleje óta a 
kasztíliai és leóni projektekbe befektetett több mint 79 mil-
lió EUR 1,5 %-át. Ez az összeg azonban csak a 12 %-át teszi 
ki annak a 700 millió EUR-nak, amelyet az EU erre a régióra 
tervez fordítani.  k

David nemrégiben fejezte 
be az első évét a Madridi 
I I I .  K á r o l y  E g y e t e m 
ú j s á g í r á s  é s 
médiatudományok szakán. 
Úgy véli, hogy a komolyan 
művelt újságírás az egyik 
leghatásosabb eszköz a 
nagyobb szabadságot 
élvező társadalom eléréséhez. David a jövőben tudományos 
újságíró szeretne lenni. 

Ávila városfalai, Spanyolország


