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Sporočilo za javnost

Zmanjšanje tveganja za sušo v porečju Donave
Začetek mednarodnega projekta »Drought risk in the Danube region - DriDanube«

Projekt »DriDanube« se izvaja v povodju reke Donave, drugem največjem porečju v Evropi. Na tem območju živi
80 milijonov ljudi in je najbolj »mednarodno« porečje na svetu, saj povezuje kar 19 držav. Povodju reke Donave
pripada tudi 75 % površja Slovenije.

Suša je v Podonavju pogost pojav, ki povzroča škodo predvsem v kmetijstvu. Kljub temu pa je ocenjevanje suše
in upravljanje z njo v tej regiji še vedno nezadostno.

Glavni namen projekta je povečati odpornost družbe na sušne dogodke v Podonavski regiji. V tem procesu je
pomembna vzpostavitev pravočasnega opozarjanja na sušo, ki ga je mogoče doseči z izboljšanim procesom
odločanja ter razdelitvijo odgovornosti (kdo sušo prepozna, kdo jo razglasi, kdo vodi odzive na različnih področjih
(pitna voda, kmetijstvo, industrija…), kar poveča zmogljivost odgovornih za reakcijo ob suši.

Cilji projekta so:
-

izboljšati spremljanje suše s pomočjo inovativnega uporabniškega vmesnika (Sušnega servisa), ki bo z novimi
podatkovnimi viri in tehnologijo služil za izboljšanje opozarjanja na sušo,

-

posodobiti in poenotiti ocene tveganja za sušo z vsemi sodelujočimi državami z vključitvijo skupne metodologije
ocenjevanja tveganja za sušo, ki temelji na mehanizmu EU za civilno zaščito,

-

izboljšati odziv na sušo z ugotavljanjem morebitnih pomanjkljivosti obstoječega sistema upravljanja s sušo v
regiji ter okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji.

Agencija RS za okolje (ARSO) ima v projektu vlogo vodilnega partnerja, v njem pa sodeluje še dvaindvajset
projektnih partnerjev iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Romunije,
Slovaške, Slovenije ter Srbije.
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Skupna vrednost projekta je dobrih 1,9 milijona € s 15% lastno udeležbo. ARSO v vlogi vodilnega partnerja skrbi
za vsebinsko in finančno poslovanje celotnega projekta.

Projekt se je pričel januarja 2017 in bo trajal do junija 2019. Uvodna konferenca projekta bo potekala 16. marca
2017 v Ljubljani. Dogodek bo namenjen razpravi o potrebah in izzivih za upravljanje suše v Podonavju,
predstavitvi pričakovanih dosežkov in rezultatov projekta ter pričakovanja o njihovem doprinosu za Podonavje.

Med udeleženci so predvsem potencialni deležniki projekta, projektno partnerstvo pa jih bo s tem dogodkom
vzpodbudilo k trajnemu in aktivnemu sodelovanju. Konferenca bo tudi priložnost za pregled in razpravo o
preteklih in potekajočih aktivnostih s področja upravljanja s sušo v regiji kakor tudi v širšem evropskem in
svetovnem prostoru.

Uvodna konferenca projekta
Spletna stran projekta
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