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Az egyik fiatal blogger a Spanyolországban 
található córdobai Distrito Surben beszélget a 
helyiekkel, hogy többet tudjon meg a környékről 
és arról, hogy az uniós alapok mekkora segítséget 
jelentenek az itt lakóknak.

„Kétségtelen, hogy a környék most sokkal jobb álla-
potban van. Ha régebben kérdezett volna a kör-
nyékről, az emberek egészen biztosan elhúzták 

volna a szájukat vagy megjegyzést tettek volna. Nem éreztük, 
hogy a város része lennénk. Most viszont gyönyörűek az utcák, 
nagy a sürgés-forgás, és az emberek általában véve boldo-
gabbak” – magyarázza Ana, egy helyi lakos.

Anának és a családjának Sierras de Córdobából kellett Campo 
de la Verdadba, a Distrito Surbe költöznie (vagyis a déli kerü-
letbe, a Córdobát alkotó öt városrész egyikébe, amelyek: 
Campo de la Verdad, Sector Sur, Miraflores, Fray Albino és 
Guadalquivir), ugyanis belefáradtak a napi több órás ingázásba 
Ana iskolájáig, majd vissza. Nyílt és barátságos környéket 
találtak, viszont akadt egy probléma: a környék túlságosan 
távol esett mindentől.

Annak ellenére, hogy közel volt Córdoba történelmi negyedé-
hez, nem tett neki jót, hogy a másik oldalról a Guadalquivir 
folyó fogta körbe. Még a mai napig vannak elmaradottabb 
részek, amelyeket az 1990-es évek óta különféle közigazgatási 
szervek igyekeznek fejleszteni. A szociális szolgáltatások terén 
még így is egyértelmű hiányosságok tapasztalhatóak, romlik 
az infrastruktúra, magas a munkanélküliség és alacsonyak a 
bérek.

José Luis, aki egész életében Sector Sur kerületben élt, szo-
morúan meséli: „Régen egészen más volt. Két mozi is volt. 
Kettő! Sok ember járt ide, és mindannyian nagyon magunkénak 
éreztük a várost, főleg a kultúra szempontjából.”

Azonban a Distrito Sur történelmében bekövetkezett forduló-
pont végérvényesen megváltoztatta a térség fejlődését. A 
Córdoba fejlesztésére irányuló „Urban Sur” nevű tervet az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 2007-2013-as vég-
rehajtási időszakának keretében dolgozták ki a Córdobai 
Önkormányzat Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Intéze-
tének (IMDEEC) támogatásával, amely városi tanácstól függő 
entitás. A terv költségvetése meghaladta a 12 millió EUR-t 
– ebből 10 millió EUR az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak 
köszönhető.
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PANORAMA / 2019. tél / 71. szám

37

A terv nagyratörő és innovatív célkitűzése volt a térség gazda-
sági és társadalmi újjáélesztése, fenntartható módon elősegítve 
az integrációt. Ez nagyban függött az intézkedésalapú straté-
giáktól, illetve a kultúra és a kreatív 
gazdaság által kínált lehetőségektől, 
amelyeket a városban ezidáig még soha 
nem indítványoztak.

Ahogy Soledad Cañizares Sevilla, az 
IMDEEC Projektekkel és Intézményközi 
Együttműködéssel Foglalkozó Részlegé-
nek tagja fogalmaz: „Az Urban Sur terv 
illusztrálja a legjobban, hogy az uniós 
alapok milyen pozitív hatást gyakorol-
hatnak egy város fejlődésére (...) Az igen-
csak innovatív megközelítés – a kultúrán 
keresztül történő fejlesztés olyan integ-
rációs eszközöket használó kísérleti pro-
jekt, amelyet kétségtelenül újra alkalmazni fognak.”

A terv négy intézkedésre összpontosított. Az első célja a városi 
környezet javítása és a technológiai hatékonyság elérése 
volt négy utca felújításával. A felújítások eredményeképp 
kibővítették a kerékpársávokat, több mint 100 fát ültettek, 
és energiahatékony utcai világításra tértek át.

A második egy társadalmi integrációs és képzési programot 
foglalt magába, amelynek során a régi tanárképző iskolát 
átalakították egy infokommunikációs technológiákkal, alko-
tóművészettel és oktatással foglalkozó központtá. Ez az intéz-
kedés tartalmazott továbbá számos, társadalmi befogadással 
kapcsolatos tervet is, amelyben több mint 5000 ember vett 
részt.

A harmadik intézkedés a térség fenntartható gazdasági fej-
lődésére összpontosított, amelynek során vállalkozói iskola és 
üzleti inkubátorház jön létre a régi iskolában. Végezetül, a terv 
negyedik, kutatásra, fejlesztésre és innovációra fókuszáló 
lépése a Seneca infokommunikációs technológiákkal foglalkozó 
központ megvalósításában teljesedett ki, amely technológiai 
képzésekkel támogatja a környéken élőket.

Igaz, hogy az infrastrukturális átalakítások egy része még 
folyamatban van, de a hatás máris érezhető Distrito Surben. 
Az Urban Sur több városrész fellendüléséhez is hozzájárult, 
amely az infrastruktúra bővítésével és fejlesztésével, de 
legfőképp az itt élők életminőségének javításával járt.

„Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogy az uniós alapokat 
felhasználták, és az emberek természetesen most sokkal 
inkább tudatában vannak annak, hogy az EU milyen fontos 
szerepet játszik a fejlődésünkben. Ami azt illeti, a nagymamám 
nemrégiben ezt mondta: Ana, a tiétek, fiatalok feladata az 
Európai Unió fenntartása, amely mindannyiunkért olyan sokat 
tesz – én pedig egyetértettem, hogyan is lehetne másképp?”, 
teszi hozzá Ana.  

Külön köszönet illeti segítőkészségéért Ana Jiménez Rey-t, 
Soledad Cañizares Sevillát és Distrito Sur lakosait.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Urban Sur: http://urbansur.cordoba.es/

Javier jelenleg a spanyolországi Córdoba város Loyola 
Egyetemén tanul kommunikáció és nemzetközi kapcsolatok 

szakon. Lelkesedik az 
EU és a média iránt, 
i l l e t v e  n a g y o n 
foglalkoztatja, hogy 
hogyan használhatja 
ki a kreativitását a 
közösségi médiában 
(videók, képek stb. 
formájában). 

 Az Urban Sur terv illusztrálja a leg jobban, hogy az uniós alapok 
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