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Во ова издание:
• Градовите од
проектот ЕПИКУРО
во акција!
• Локална обука за
отпорност

• Меѓународна обука
за ЕПИКУРО
• Стратегиски план за
локална отпорност
• Пилот-тест и план за
урбана отпорност

БИЛТЕН
ГРАДОВИТЕ ОД ПРОЕКТОТ ЕПИКУРО ВО АКЦИЈА!
Веднаш по формирање на Стратегискиот тим за урбана отпорност (анг. URST), започна
оперативната фаза! Градот Скопје, како партнер во проектот „ЕПИКУРО“,
организираше тридневна 20 часовна обука на локално ниво за да ги продлабочи
знаењата и компетенциите на лицата вклучени во тимовите и на аудиоториумот.

Целта е секој локален тим да усвои информации и
податоци за урбана отпорност кон климатските
промени, со цел да се гарантира дека различните вклучени
страни во проектот ќе споделат знаење и ќе се
искординираат со заеднички јазик.

Координаторите на работната задача во проектот - Областа Потенца
(Италија) и Европскиот Универзитет од Кипар, доставија до партнерските
градови комплетен сет на материјали за обука, вклучувајќи модули за
техничките аспекти за намалување на ризикот од катастрофи, влијанијата
врз климатските промени и партиципативните методологии.

БИЛТЕН
Градовите зборуваат за локалната обука
„Во воведните излагања експертите ги запознаа членовите на тимот,
претставниците на администрацијата и другите релевантни учесници со
базичните информации за проектот, со соодветни информации за
опасностите и заканите со кој во изминатиот период се соочувал Градот
Скопје и беше разгледана применетата терминологијата во проектот.”
Д-р Зоран Доревски – Технички експерт во проектот ЕПИКУРО
„Експертите од локалната и јавната администрација презентираа
материјали за состојбата со урбаните топлотни острови, позитивните
практики, реализирани проекти и други релевантни информации”
Д-р Раде Рајковчевски – Технички експерт во проектот ЕПИКУРО
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Градовите зборуваат за локалната обука
„Во отворените сесии, содржината се однесува на
општото значење на урбаната отпорност и на
некои студии на случај, додека во затворените
сесии фокусот беше ставен на урбаните
топлотни острови и топлотните бранови [...].
Сакаме да ја обучиме нашата општина и
техничкиот персонал (На пример, архитектите,
инженерите итн.) за да може да дизајнираат и да
размислуваат за урбанистичкото планирање како
нов концепт."
Danilo Guarti - Директор на Секторот за
територијални работи на Општина Виченца

"За време на четири сесии на локална обука
Стратегискиот тим на Саласпилс ќе
разговара за моделирање на ризикот од
поплави и на добри практики за системот за
предупредување за поплави. Исто така, ќе
бидат вклучени и околните општини и ќе го
разменат своето искуство во справувањето
со поплавите и идна соработка."
Ieva Tumana - Проектна менаџерка на Град
Саласпилс
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Градовите ги реализираа
локалните обуки
„Фокусот на локалните сесии за обука се
дефинирањето
на
катастрофите,
урбаната
отпорност од климатските промени и концептот за
намалување на ризикот од катастрофи, како и
дефинициите поврзани со урбаните топлотни
острови.
Обуката ги објаснува суштинските елементи на овие
прашања и ја претставува целта и концептот на
идните сценарија за урбана отпорност од
топлотните острови и од климатските промени на
локално ниво.“
ГРАД СКОПЈЕ

“Очекувањата од локалната обука се:
градската популација да стане посвесна за
соочувањата со опасностите, но и да се подготви за
тоа како да ги избегнува, третира и намали.
Прва цел на обуката е подигнување на степенот на
знаење на членовите на тимот и развивање
способности за отпорност во однос на предизвиците
преку презентирање на Водич за добри практики за
намалување на ризикот од катастрофи и управување
со ризикот од поплави”
Alba Iulia Municipality
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“EPICURO“ - ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН
ТРЕНИНГ
Од 30-ти мај до 01-ви јуни 2018 година,
партнерите
во
проектот,
т.е.
нивните
претставници во Стратегискиот тим за урбана
отпорност ќе учествуваат на меѓународната обука.
Градот Вејле е организатор и домаќин.

Ib Jespersgaard од Градот Велје ќе ја презентира содржината на обуката и ќе
објасни како тоа ќе придонесе за подобрување на знаењата во делот на
Отпорноста на градовите од Епикуро проектот:
“Меѓународната обука димензионирана е како
комбинација од теоретско презентирање [...] и
презентација на практични технолошки и
организациски решенија. Имаме очекување дека
оваа комбинација на теорија и практика ќе
даде поголемо разбирање за тоа како
еластичните и одржливите решенија може да
се трансформираат заради употреба во други
градови и средини.”
“Очекуваме заедничката референтна рамка
создадена преку дебати и опипливи
демонстрации на решенија да им овозможи на
градовите-партнери во проектот корисно
знаење и мрежна поврзаност на која ќе може да
се потпрат во наредните години.”
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Стратешки план за локална отпорност
Градовите ја завршија локалната обука, а тимовите ќе започнат со изготвување на
Локалниот акциски стратегиски план (LASP) и со презентирање на идните политики
за климатска отпорност, мерките за адаптација и пилот проектите кои ќе се
имплементираат на локално ниво.
Планот ги презентира политиките за отпорност кои треба да бидат земени
предвид во иднина, како и мерките за прилагодување и инвестициите кои треба
да ги спроведат градовите и се во насока на имплентирање на мерките од планот.
Координаторот (TCPA) за градовите вклучени во проектот ЕПИКУРО подготви
упатства за дефинирање на планот, утврдувајќи заедничка методологија за развој
и имплементација на планот. До крајот на јули 2018 година, секој тим ќе мора да
го финализира планот и да отпочне со реализација на пилот-активноста.

Diane Smith од TCPA го објаснува значењето на LASP и обезбедува насоки за
развојот на планот:
“ […] LASP е активен план што значи дека е под
постојан надзор, ревизија и надградби. Предноста на
овој пристап е тоа што се базира на знаењата
стекнати во рамките на проектот ЕПИКУРО, но
воедно е и инклузивен пристап за управување со
градот со можност да опфати меѓусекторски и
интердисциплинарен тим кој ќе се справи со
предизвикот на климатските промени низ клучните
функции и активности на градскиот совет.”
“Кога веќе еднаш ќе биде развиен локаниот акциски
стратегиски план за отпорност, градовите треба од
самиот почеток да обезбедат политичка поддршка за
негова имплементација. Без политичка волја, малку е
веројатно дека планот ќе доживее успех.”
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ПИЛОТ ТЕСТ И ПЛАН ЗА МОНИТОРИРАЊЕ
По дефинирањето на Стратегискиот акциски план за локална отпорност секој
град од проектот ЕПИКУРО ќе избере една мерка за адаптација која ќе се
спроведува во облик на пилот-тест во урбана област во декември 2018 година.
Базирана на План за мониторинг подготвен од ‘EKODOMA’, градовитепартнери ќе го следат и снимаат оперативниот капацитет на тимот,
вклученоста на граѓаните, заинтересираните страни и ефективноста на
стратегијата за да обезбедат максимална валоризација на инвестицијата,
меѓусекторската поврзаност и важноста за локалната заедница.
Liga Žogla од EKODOMA го објаснува концептот на Планот за мониторинг
планот и подготвува насоки за партнерските градови/тимови:
„Процесот на мониторирање и евалуација поделен е
во три фази - секоја со различни цели. Првата е
фокусирана на мониторирање на мерките. Потоа,
втората е оценување на ефективноста на
операцијата и соработката на тимот. Третата евалуација на пилот тестот во која секој град ќе ги
реализира мерките предвидени во Стратешкиот
акциски план за локална отпорност […]”
„[…] Прво, неопходно е да се утврди исходот (што
треба да се постигне) со проектот. Второ, да се
препознае како и колку често може да се следи и
оценува пилот тестот со идентификување на
показателите за успешност. Трето, да се соберат
информации од различни засегнати страни во однос
на достапноста на податоците за индикаторите
за успешност, како и да се постават обврските за
собирање податоци […] ”
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За да го прочитате
целосното интервју со
партнерите на проектот
ЕПИКУРО, посетете ја
нашата веб-страница
www.epicurocp.eu/catego
ry/news/

