
▶  A SZENNYEZETT IPARI 
TERÜLET REHABILITÁCIÓJA  
ÚJ MUNKAHELYEKET ÉS 
VÁLLALKOZÁSOKAT TEREMT   

▶BELGIUM 

A jelentősen szennyezett, egykor ipari telephelyként 
használt Brüsszel melletti terület rehabilitációjával 
a park új vállalkozásoknak ad otthont a Brussels 
Greenfields program segítségével.

A Brüsszel–Charleroi csatorna mentén elterülő földterületek 
közül sok vált szennyezetté az elmúlt évtizedek óriási kör-
nyezeti terheléssel járó iparági tevékenységei miatt. A szeny-
nyezés felelőseinek kiléte gyakran ismeretlen, az üzemeltetők 
csődbe mentek vagy nem tudják elvégezni az elhagyatott 
terület megtisztítását.

A 2009-ben a Brüsszel főváros régió és az ERFA támogatá-
sával elindított Brussels Greenfields projekt célja, hogy hoz-
zájáruljon a szennyezett területek megtisztításához, és hogy 
olyan üzleti projekteket indítson el, amelyek revitalizálják 
a térséget és gazdasági aktivitást, illetve új munkahelyeket 
eredményeznek. A sikeres projektszponzorok (cserébe azért, 
hogy visszatérnek az érintett területre) támogatást kapnak 
a szennyezett területek megtisztításához és integrált vál-
lalkozástámogatáshoz jutnak.

A kanadai példa

A Brussels Greenfields filozófiai hátterét a kanadai ReviSols 
program (Quebec) inspirálta. A városi hatóságok rehabilitációs 
tervet dolgoztak ki a kedvező elhelyezkedésű, ugyanakkor 
a korábbi ipari tevékenység miatt szennyezetté vált terület 
rehabilitására, vállalva a tisztítási költségeket, hogy ösztönöz-
zék az új beruházásokat jelentő projekteket a célterületeken.

A hasonló problémával szembesülő brüsszeli régió megva-
lósíthatósági tanulmány kidolgozásába kezdett egy hasonló 
program végrehajtása céljából. Ennek eredménye a Brussels 
Environment-IBGE szervezetnek köszönhetően megvalósuló 
Brussels Greenfields program. 

A program részeként a területek vállalkozási tevékenységre 
használhatók (lakásprojektek nem lehetnek a program ked-
vezményezettjei) azzal a feltétellel, hogy a jelentkezők gaz-
dasági tevékenységet folytatnak és új munkahelyeket hoznak 
létre. Cserébe a projektszponzorok különféle arányú támo-
gatásokat kapnak a tervezési költségekhez és a tisztítási 
kiadásokhoz, és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat vehet-
nek igénybe.

A Brussels Greenfields ez idáig 12 olyan projektet támogatott, 
amelyek közvetve vagy közvetlenül mintegy 2 200 munkahe-
lyet hoztak létre. A nyertesek között ígéretes környezetbarát 
projektek és társadalmi-gazdasági vállalkozások vannak, ame-
lyek a fenntartható működést ösztönözve a gazdasági és tár-
sadalmi megújulásra összpontosítanak. 

A projektek között olyan vállalkozói park is szerepel (Paepsem), 
amely klórozott oldószerekkel és nehézfémekkel szennyezett 
területen nyitja meg kapuit. A 6 000 m2-es, moduláris műhe-
lyekkel felszerelt épület kkv-kat vár, és várhatóan 200 új mun-
kahelyet jelent majd. 

A korábbi gázgyár helyén épült hűtő- és tárolólétesítmény 40 
élelmiszer-nagykereskedőt lát el (Mabru), és 100 embernek 
ad új munkahelyet. A további kezdeményezések között sze-
repel az újrahasznosítással foglalkozó Ecopôle, egy városi 
közösségi konyhakert, amelyen magánszemélyek és kis keres-
kedelmi szereplők kapnak területet. A Brussels Greenbizz ezzel 
párhuzamosan környezetvédelmi vállalatoknak és gyártós-
túdióknak fejleszt üzleti inkubátort és kínál 500 megfizethető 
passzív lakóegységet az érdeklődőknek.

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.environnement.brussels/thematiques/sols/
primes-et-fonds/brussels-greenfields

Skupni stroški: 
4 620 000 EUR
EU-hozzájárulás: 
2 310 000 EUR

▶PROJEKTEK 
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