Прессъобщение

Фондация Евро-перспективи е партньор по европейски проект по програма Interreg IVC
Пространственото планиране все повече се свързва с мениджмънт на бедствията
Седем Европейски региона ще обменят знания и опит в областта на намаляване и
предотвратяване на бедствията и рисковите ситуации през следващите три години, в рамките
на европейски проект по програма INTERREG IVC. Българският партньор в проекта е
Фондация Евро-перспективи, а останалите партньори са от Португалия – общини Авейро и
Мирандела, от Гърция – префектурата в Теспротия, провинция Форли от Италия и община
Талин от Естония.
Целта на пратньорството е да се проучи чуждия опит относно идентифицирането на
пространствено свързаните рискове и анализиране на процесите, водещи до мерки за
превенция
на
бедствията,
намаляване
ефекта
на
въздействие
върху
хората,
инфраструктурата и околната среда. Така например разполагането на голяма индустриална и
транспортна инфраструктура до жилищни райони води до различни рискове, които трябва да
се вземат под внимание в процеса на устройствено планиране. Наводненията, горските
пожари, земетресенията и свлачищата са други примери за природни бедствия. Спецификите
на заплахите са различни в различните градове и региони, но процесите за намаляване и
смекчаване на процесите, отнасящите се до анализирането и преценката на рисковете, са
подобни навсякъде. Именно това е целта на проекта – да се извлекат знания за най-добрите
практики за намаляване на въздействието и да се обмени опит през времето за изпълнение на
проекта.
По проекта са предвидени 14 тематичните семинари по различни теми: идентификация на
риска; анализ на риска; оценка на риска; залагане на цели за предотвратяване на риска;
инструменти за намаляване на пространствени рискове; разписване на планове за
намаляване на риска; финансиране на планове за намаляване на риска; лобиране;
мониторинг и оценка; създаване на мрежа. Те ще спомогнат за определяне на най-добрите
практики в сферата на управлението на риска и ще доведат до формулиране на концепция за
Наръчник за смекчаване на бедствията. Наръчникът ще дава информация за цялостния цикъл
за намаляване на въздействието – от анализирането на риска до реалното прилагане на
мерки и ще бъде издаден в края на 1012г. Проектът също цели създаване а Европейска мрежа
от експерти, които могат да консултират в сферата на пространствено обвързаните рискове.
Повишаването на сигурността на Европейските региони и градове е възможно единствено,
когато различните публични власти и частни партньори си взаимодействат ефективно.
Фондация Евро-перспективи ще привлече експерти и ще разработи най-добрите практики в
целевата сфера на проекта, които ще представи на партньорите с цел обмяна на опит.
Екипът по проекта ще проучи опита на неправителствените организации, частните фирми,
работещи в сферата на бедствията и авариите, както и на държавните структури, които имат
отношение по темата, като Дирекция „Гражданска защите”, РИКОКОЗ, РЦЗ, РДВР, БЧК и др.
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MiSRaR
Проектът MiSRaR се осъществява с финансовата подкрепа на ЕВропейския съюз, чрез
програма Interreg IVC. MiSRaR е акроним на името на проекта, което в превод е
Смекчаване на пространствено обвързаните рискове.
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