Civ Pro
Regional Strategies for Disaster Prevention
Strategie Regionalne dla Prewencji ZagroŜeń
W ciągu ostatnich kilku lat wiele europejskich regionów ucierpiało z powodu klęsk
Ŝywiołowych,
spowodowanych
zarówno
zjawiskami naturalnymi oraz wywołanych
działalnością człowieka (powodzie, susze,
poŜary lasów). Ich niszczące oddziaływanie na
Ŝycie mieszkańców, środowisko oraz znaczne
straty materialne sprawiły, Ŝe podjęto
intensywne działania ukierunkowane zarówno
na wcześniejsze przewidywanie, zapobieganie
oraz ograniczanie negatywnych skutków tych
zdarzeń. Niemniej jednak wciąŜ istnieje
potrzeba intensywnych działań związanych z
prewencją
zagroŜeń
spowodowanych
występowaniem klęsk Ŝywiołowych.
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Jedną z odpowiedzi na tego rodzaju potrzeby było
powstanie projektu CivPro, który realizowany jest
przez 12 partnerów z 11 państw. Głównym celem
projektu jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz tzw.
know-how w zakresie tworzenia polityk (strategii)
regionalnych, rozwiązań oraz modeli funkcjonalnych
dla zapobiegania i ograniczania skutków negatywnie
oddziałujących na społeczeństwo, gospodarkę
i środowisko, potencjalnych zagroŜeń naturalnych
oraz wywołanych działalnością człowieka.
Szczególny nacisk w projekcie CivPro zostanie
połoŜony na:
ulepszenie
sytemu
zarządzania
poprzez
podejścia
do
zapobiegania
zagroŜeniom

wprowadzenie
przekrojowego
i ustanowienie zrozumiałych
i przejrzystych strategii
Partner wiodący:
Sekretariat Obrony Cywilnej,
1)
regionalnych;
Ministerstwo Obrony Cywilnej
- udoskonalenie instrumentów
Grecji
Kelly Saini
2)
i narzędzi wspomagających
ksaini@gscp.gr
bardziej ścisłą współpracę +30 2103359932
3)
www.gsop.gr
4)
pomiędzy strukturami
5)
zarządzania kryzysowego
Okres realizacji projektu:
styczeń 2010 – grudzień 2012
6)
a instytucjami
7)
odpowiedzialnymi za
BudŜet całkowity:
1 892 220.00 Euro
8)
prognozowanie zagroŜeń;
9)
- podnoszenie świadomości, na Dofinansowanie z ERDF:
10)
1 567 979.00 Euro
11)
wszystkich poziomach,
12)
dotyczących konieczności
wypracowania strategicznego podejścia do prewencji zagroŜeń.

Partnerzy:
Sekretariat Obrony Cywilnej,
Ministerstwo Obrony Cywilnej Grecji
(Grecja)
Region of East Macedonia & Thrace
(Grecja)
Muncipality of Miskolc (Węgry)
Harghita County Council (Rumunia)
Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Oddział we Wrocławiu (Polska)
Muncipality of Popovo (Bułgaria)
Delegation of the Government of Castile
and León, Civil Defence (Hiszpania)
AG Port of Oostende (Belgia)
Cyprus Civil Protection (Cypr)
City of Kosice (Słowacja)
Development Agency ROD (Słowenia)
Municipality of Alcobaça (Portugalia)

