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БЮЛЕТИН

декември 2012
Проект MiSRaR
Проектът MiSRaR е за обмен на знания и опит в областта на управлението на риска и
териториалното планиране. Той стартира през пролетта на 2010г. и досега са организирани от
партньорите 16 тематични семинара.

MiSRaR се финансира по програма Interreg IVC.

Изпълнява се от седем партньори. Водеща организация е Район за безопасност Южна Холандия
Юг. Останалите партньори са община Талин (Естония), регион Епир (Гърция), провинция Форли
(Италия), общини Авейро и Мирандела (Португалия) и Фондация „Европерспективи” (България).
Проектът е с продължителност 3 години и ще приключи през декември 2012г. Настоящият
шести бюлетин е също и последният по проект MiSRaR.

Заключителна конференция
На

25

октомври

2012г.

над

45

участника

от

9

европейски

страни

присъстваха

на

заключителната конференция по проект MiSRaR. Конференцията, организирана в сградата на
община Дордрехт, бе открита от директора на Район за безопасност (РБ) Южна Холандия – Юг –
г-н Питър Бос.

Той стартира с преглед на проекта и подчерта важността на про-активния

подход за районите за безопасност, който съчетава териториалното устройство и свързаните с
него рискове. Г-н Бос отбеляза също така, че Районът по безопасност е научил много от
обменения по проекта опит и практики и изтъкна, че като резултат от проекта РБ е осъзнал
нуждата да се повлияе на процесите по териториално планиране на много ранен етап, за да се
предотвратяват

успешно

рискове

и

своевременно

да

се

адаптират

политики.

В презентацията си представителят на Секретариата на програма Interreg IVC в Лил, г-н Махеш
Бхардва, акцентира върху важността на Европейското сътрудничество и подчерта специфичните
резултати по проект MiSRaR. Тези резултати бяха изтъкнати и в поредицата презентации на
партньорите.

Всеки един от тях представи подобрените политики, свързани с различни

въпроси, дискутирани по време на проекта като например: оценка на риска, анализ разходиползи, доближаване на управлението на кризи с териториалното планиране, участие на
гражданите и международно сътрудничество. Във втората половина на семинара, бившият
мениджър на проекта от Авейро, Пауло Лемос, илюстрира разликите между американските и
европейските практики, тъй като по настоящем той живее в САЩ и продължава да работи в тази
сфера.
Конференцията завърши с дискусионен панел за намаляването на пространствено обвързаните
рискове

и

официално

представяне

на

наръчника

по

проекта.

На

официалния

обяд,

ръководителят на проекта от страна на Водещия партньор, Нико ван Ос, подчерта, че
успешното сътрудничество между партньорите и добрите взаимоотношения между участниците
са основните фактори за доброто изпълнение на проекта. Проектът постави здрави основи за
бъдещо сътрудничество и механизми за подкрепа развитието на местните политики за
безопасност както в мрежата на партньорите, така и извън нея. Това се илюстрира с факта, че
няколко партньори ще продължат да работят заедно и през 2013г. в рамките на новия проект
Призма, финансиран от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита”. Нико
ван Ос приключи изказването си със специална благодарност към програма Interreg IVC.
Оказаната през целия проект подкрепа от страна на
програмата се оказа значителен фактор за неговия
успех.

Наръчник и брошури
Опитът на партньорите бе събран и преведен в три
брошури

и

цялостен

наръчник

за

намаляване

на

пространствено обвързаните рискове. Този наръчник
беше

официално

представен

на

председателя

на

комитета за управление, г-н Антоан Шолтен, по време
на

финалната

конференция

Ръководителя на проекта -

по

проект

MiSRaR

от

Нико ван Oс. Третата

брошура, озаглавена "Изпълнение на стратегии за

предотвратяване на бедствия: практически уроци от Европейския съюз" е налична от началото
на есента на 2012. Наръчникът е преведен на английски и португалски език. Версиите и на
другите езици на партньорите по проекта ще станат достъпни към края на 2012 година. Всички
брошури

и

Наръчникът

могат

да

бъдат

намерени

на

сайта

Заключителни семинари на местно ниво
След

общата

заключителна

конференция

в

Холандия,

партньорите организираха финални конференции на местно
ниво за своите регионални мрежи. Регион за безопасност
Южна Холандия – Юг представи резулатите от проекта по
време на срещата на националната мрежа от експерти в
областта на оценката на риска на 13.11.2012г. в Арнем.
Португалските партньори организираха местните си срещи
на 22 и 28 ноември в Авейро и Мирандела. И на двете
срещи имаше много участници и резултатите от проекта
бяха

успешно

разпространени

сред

голям

брой

местни

партньори в двете общини.
Заключителният семинар в България се проведе на 3 ноември
в

хотелски

комплекс

Боженци.

Провинция

Форли-Чезена

организира заключителната си конференция на 21 ноември във
Форли, а Област Епир на 7 декември в Игуменица. Семинарът в
Талин ще бъде организиран през декември.
срещи може да намерите на сайта на проекта.

Отчети за всички

на

проекта:www.misrar.eu

