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A növekedés, foglalkoztatás és kohézió     városai

„Graz, a tudás városa”

Összköltség: 4 200 570 EUR
EU-s hozzájárulás: 200 000 EUR

„A Stájerország Gazdaságsegítő Hivatala (németül: SFG) 
által bevezetett és az URBAN program által társfi nanszí-
rozott, a »Tudás Városa« elnevezésű projektnek köszön-
hetően, Graz nyugati részének városnegyedei ezentúl egy 
új, az innovatív vállalkozásokat befogadó központtal 
rendelkeznek. Ebben főleg az egészségüggyel (orvosi 
technológia, bioanalízis stb.) kapcsolatos új technológiák 
terén aktív vállalkozóknak nyújtandó irodahelyiségek 
biztosításáról van szó. A közeli egyetemen diplomázottak 
számára a központ amolyan hídszerepet akar betölteni az 
oktatás és a vállalatok között. A vállalatok Graz nyugati 
részén való létrehozása és megtelepedése mellett, a pro-
jekt az egész régió kiválósági központja kíván lenni.” 

Christian Nussmüller, a Link GrazWest URBAN-prog-
ram igazgatója, Graz
urban@stadt.graz.at 
www.urban-link.at (www.graz.at)

GRAZ (AUSZTRIA)

A Livio Bianco tér felújítása 

Összköltség: 2 226 885 EUR
EU-s hozzájárulás: 914 998 EUR

„A Torino külvárosi negyedében található Livio Bianco 
tér a piemonti főváros URBAN-övezetében bevezetett fel-
újítási stratégia központi helyén áll. A városlakók és az 
egyesületek által vehemensen követelt térfelújítás célja, 
hogy ismét a negyed szociális és kulturális központjává 
tegyék, elkerülve lezüllését és a hajléktalanok jelenlétét. 
Megtervezésétől kezdve (nyílt versenytárgyalás és a lako-
sok szavazata révén), egészen a hely – a munkálatok befe-
jezése utáni – menedzseléséig, az egész művelet hajtóere-
jét a lakosság aktív részvétele adja. 2004-ben létrehozták 
a »Piazziamoci in Piazza« (Ragadjuk meg a teret) egyesü-
letet, mely ennek a feladatnak szentelte magát. Ez az 
egyesület koordinálja az év során megrendezett kulturális 
eseményeket, és ez tartja fenn a negyed lakosainak aktív 
részvételét.”

Gianfranco Presutti, projektvezető, torinói URBAN II 
program
gianfranco.presutti@comune.torino.it
www.comune.torino.it/urban2

TORINO (OLASZORSZÁG)

A válságban levő lakótelepek felélesztése 

Összköltség: 10 913 948 EUR
EU-s hozzájárulás: EUR 8 185 461 EUR

„Héraklion nyugati partja a szociális és gazdasági hanyat-
lás számos jelét mutatja: nagyfokú és hosszú ideig tartó 
munkanélküliség, szegénység, kirekesztettség, tönkre-
ment környezet. Az URBAN program legfontosabb célki-
tűzése e városi körzetek gazdasági és szociális felélesztése. 
A célkitűzés teljesítése érdekében foganatosított intézke-
dések három nagy paramétert egyesítenek: innovációt, 
fenntarthatóságot és az ismeretek bővítését. Ebbe beletar-
tozik a látogatók számára létrehozott vonzó helyek kialakí-
tása, valamint a helyi piac ösztönzésével és e piacnak a 
parttal való közvetlen összekapcsolásával a helyi lakosok 
érdekeit szolgáló felvevőpiacok megteremtése is.”

Kyriaki Manola-Goundra, a görögországi URBAN II 
programokat irányító hatóság igazgatója
k.manola@mou.gr 

HÉRAKLION (GÖRÖGORSZÁG)

Családi elhelyezési központ 
bevándorlók számára

Összköltség: 210 000 EUR 
EU-s hozzájárulás: 57 000 EUR

„A bevándorló népesség számaránya Finnországban is nö-
vekszik, ezért fontossá vált a gettósodás és a radikalizálódás 
elkerülése. Ennek érdekében, a Helsinki melletti Vantaa UR-
BAN II programja egy családi elhelyezési központ létrehozá-
sát helyezte előtérbe. Ebben azokra a különféle gyakorlati 
megközelítésekre támaszkondak, amelyeket a bevándorolt 
szülőknek gyermekeik gondozásához és okatatásához nyújta-
nak. E struktúra kedvezően hat az integrációra, mivel finn és 
bevándorolt nők itt találkoznak. Ennél az »ügyfélközpontú« 
intézménynél a családok konkrét megelőző segítséget kaphat-
nak, és csoportos tevékenységekben vehetnek részt. A csopor-
tokkal a központ alkalmazottai foglalkoznak – gyerekgondo-
zók, csoládsegítők, pszichológusok, ápolónők, szociális asz-
szistensek –, akik a transzverzális és integrált megközelítés 
alapján, szoros együttműködésben dolgaznak, hogy a folya-
matos és koherens segítségnyújtás biztosítható legyen.”

Jukka-Pekka Sorjonen, a vantaai URBAN II prog-
ram igazgatója
jukka-pekka.sorjonen@vantaa.fi  
www.urbanfi nland.info 

VANTAA (FINNORSZÁG)




