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toUloUse-i keRékpáRtÚRa 
– a FRiss leVegŐ ÜdÍtŐ 
lehelete

Toulouse lakosai lázasan dolgoznak azon, hogy mindennapi  
életük részévé tegyék a fenntartható közlekedést. A Vélô Toulouse 
kerékpárkölcsönző programja nagyban megkönnyítette a városon 
belüli kerékpáros közlekedést, és a Garonne folyó mentén egyre 
bővül az EU-finanszírozással kiépített kerékpárutak hálózata. Így 
aztán nem csoda, hogy azonnal nagy érdeklődésre számíthatott 
az a város körüli kerékpártúra, amely a Dél-Pireneusok régió Fête 
de l’Europe néven lebonyolított egyhetes májusi ünnepségsorozata 
keretében igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy az EU-pénzek 
hogyan szolgálják a helyi lakosok javát.

Az esemény napján a szervezők örömmel nyugtázhatták, hogy 
csaknem 200-an jöttek el a túrára; voltak köztük újságírók is, de 
nagy többségük egyszerűen érdeklődő helyi lakosokból állt. A 15 
km-es útvonal 12 ERFA-társfinanszírozással megvalósuló beruházási 
projekt mellett haladt el, és konkrét képet alkotott arról, hogy az 
EU-pénzek a regionális hatóságokkal folytatott együttműködés 
keretében mennyire meghatározó szerepet játszanak számos 
különböző vállalkozás megvalósításában.

2009-ben a (Fête de l'Europe részeként megrendezett) 
toulouse-i Balade à Vélo az alábbi támogatásokban 
részesült:

• 4500 eurós ERFA-finanszírozás

• A részt vevő szervezetek önkéntes természetbeni 
hozzájárulásai

Regionális szinten a francia köztisztviselők 
továbbították a megjegyzéseket és 

ötleteket a francia regionális 
együttműködési hálózathoz, és a 

koncepció nemcsak Franciaországban,  
de az európai regionális politika 

kommunikációs tisztviselőinek Inform 
hálózatán keresztül Európa távolabbi 

részein is érdeklődést keltett. Mindenki 
pozitívan fogadta az európai regionális 

fejlesztési projektek népszerűsítését 
szolgáló ötletes eseményt minimális 

pénzügyi kiadással kombináló 
kezdeményezést. A helyi csoportok 

közvetlen szerepet kaptak, és az esemény 
eredeti módon mutatta be az embereknek 

az EU-finanszírozás hatását.

eMeLKeDŐ PÁLYÁn
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Fokozatosan  
alakot öltő új lehetőségek 

Kis kiadás,  
nagy hatás

A részt vevő újságírók első kézből kaptak 
anyagot riportjaikhoz, és kérdéseikkel 

közvetlenül a helyi lakosokhoz fordulhattak. 
A sajtóvisszhang az esemény előtt és után  

is rendkívül pozitív volt, ami szinte 
automatikusan eloszlatta az EU-val szembeni 

cinikus és kritikus hozzáállást. Sokan 
állították, hogy ez volt a Fête de l’Europe  

hét legjobb eseménye, és hogy alig várják, 
hogy az ötlet új kontextusban újra 

felhasználásra kerüljön.

Az esemény főleg a mögötte meghúzódó helyi 
szervezetek odaadó munkájának és energiájának 
köszönhette sikerét. Az ötlet eredetileg a Faisons 
L’Europe nevű francia pro-európai érdekcsoport 
köreiben fogalmazódott meg, és a megvalósítás  

is e csoport irányítása mellett zajlott. Tagjai az 
Association Toulouse Vélo tagjaival együtt számos 
önkéntest biztosítottak a szervezéshez, és az olyan 
gyakorlati feladatok ellátásához is, mint a rendezői 

felügyelet és a biztonság. E szervezetek – Dél-
Pireneusok régió regionális hatóságaival 

együttműködve – megnyerték ügyüknek a helyi 
lakosokat, és kiváló példával szolgáltak arra,  

hogy hogyan lehet mindenkit bevonni.

Az AZF-robbanást követően több más  
projekt is indult a városban. Ilyen volt  
például az egyik középiskola átépítése  
és továbbfejlesztése. Néhány program 

művészeti projektek és esztétikai javítások 
útján lehelt új életet a város bizonyos  

részeibe. Más kezdeményezések különböző  
új létesítményeket, köztük például 

gyermekgondozó központot biztosítottak  
a lakosok számára. 

Maga a kerékpártúra kis  
költséggel, mégis hatékonyan 
hasznosította a rendelkezésre  

álló eszközöket. Az EU-források 
főleg egy olyan színes, informatív 

útvonaltérkép készítésére  
kerültek felhasználásra, amely 

különböző információkkal szolgált  
a meglátogatott helyekről,  

és linkeket biztosított a bővebb 
tájékoztatást tartalmazó internetes 

oldalakhoz. Az esemény előtt 
városszerte 5000 térkép került 

kiosztásra, ami egyszerű,  
mégis szembetűnő módon hívta  

fel a figyelmet a túrára.

A túra egyik állomása volt 
Cancéropôle, ahol a résztvevőknek 

kivételes alkalma nyílt az AZF 
finomító 2001-es pusztító 

rombolását követően épült 
csúcstechnológiájú rákkutató 

központ megtekintésére.  
A túra által érintett projektek  
közül ez volt a legnagyobb és  

a legjelentősebb. Mindenképpen 
hasznos volt, hogy ez a magától 

értetődően nagy érdeklődést,  
és a helyi lakosok körében erős 

érzelmeket kiváltó projekt központi 
szerepet kaphatott az eseményen.

Megragadva 
a dolgok lényegét

A toulouse-i kerekpártúra egyértelműen 
igazolta, hogy az uniós regionális fejlesztéssel 

kapcsolatos tájékoztatásnak nem feltétlenül kell 
érthetetlennek és bonyolultnak lennie. Könnyen 
megtalálta az összefüggést a kerékpározás városon 
belül kialakult pozitív imázsával, és vonzó módon 
mutatta be az embereknek az EU-beruházások 

eredményeit. A résztvevők és a nézők egyaránt 
felfedezték a kapcsolatot a szórakoztató baráti 

összejövetel és az európai regionális 
fejlesztés toulouse-i hozzájárulása 

között.


