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EPICURO e двегодишен проект финансиран
од Генралниот директорат за цивилна
заштита и хуманитарна помош Европската
унија, кој има за цел да се споделат добрите
практики за урбана отпорност и еластичност
и прилагодување кон климатските промени
применети на интернационално, европско и
локално ниво.
Проектот придонесува за:
Зголемување на професионалноста на
тимовите за цивилна заштита.
Активно да се вклучат креаторите на
политики и лицата задолжени за
донесување одлуки во развојот на
локалните активности кои можат да ја
подобрат урбаната отпорност и
еластичност.
Подигнување на свеста кај граѓаните за
значењето
на
отпорноста
и
еластичноста и на нивниот придонес за
поотпорни и поеластични градови.

5 европски организации и 5 европски
градови посветени во областа на спречување
на ризикот од катастрофи ќе придонесат за
видлива додадена вредност во дебатата и во
процесот за развој на решение.

Во ова
издание:
•

EPICURO
поглед

•

Дојдете
запознајте нè!

•

Нашите први 10
месеци:
постигнати
резултати

•

Twinning проекти

на

прв

и

EPICURO на прв поглед
На веб страницата на EPICURO
можете да најдете информации за
содржината и стратегијата на
проектот, за партнерите како и да
го превземете водичот за EPICURO.

Дали го знаете значењето на
урбаната отпорност?
Доколку НЕ, не грижете се!
На веб страницата на EPICURO,
која се однесува на концептот
прикажани се видеа и многу
повеќе.
Преку нашата официјална Facebook страница
EPICURO DG ECHO може да се информирате за
напредокот на проектот, да се интересирате за
отпорноста и еластичноста, за конференциите за
ризикот од непогоди и многу повеќе.

ДОЈДИ И ЗАПОЗНАЈ НЕ!
5 европски
градови:
•
•
•
•
•

Општина Виченца
(Координатор)
Градот Вејле
Градот Скопје
Градот Саласпилс
Општина Алба Лулиа

5 организации од
ЕУ:
•
•

•
•
•

Провинцијата Потенца
Европскиот универзитет
на Кипар
Екодома
ЕПЦ срл
ТЦПА

Кликни на сликата за да не запознаеш подобро или посети ја
нашата страница: http://www.epicurocp.eu/partners/

Нашите први 10 месеци:
постигнати резултати
1. Мапирање на добри практики
Лидерите на работниот пакет (РП) - Европскиот универзитет на Кипар (ЕУК) и
Градот Вејле, ја координираа целосната соработка на партерите преку детекција
и прибирање на добрите практики поврзани со отпорноста и еластичноста од
катастрофи. Анализите се вршеа на сите нивоа, од интернационално до локално.
Ова овозможи да се земат предвид не само големите и добро познатите
иницијативи, туку и малите, почнувајќи од одредени општини во ЕУ, во насока да
се зголеми дискусијата и да се инспирираат градовите во процесот на развој на
нивната отпорност и еластичност.
Анализата беше спроведена со фокусирање на два различни аспекти:
технологијата и иницијативите.
Вкупно 23 групи на добри практики беа идентификувани и детаљно опишани
во финалниот извештај на ЕУК, поделен на: светски практики, урбан топлотни
острови; одржлив дренажен систем, системи за рано предупредување;
прилагодување кон климатските промени; превенција на ризик од поплави;
едукација за отпорност и еластичност.
Партнерските градови сега ги анализираат каталозите со добри практики и ги
селектираат оние кои се во согласност со нивниот предизвик за урбана
отпорност и еластичност и кои понатака ќе бидат вклучени во нивните Локални
стратегиски планови за прилагодување.

За да го прочитате или преземете извештајот од
добрите практики, кликнете на:
http://www.epicurocp.eu/download/

2. ЛОКАЛНИ СВОТ АНАЛИЗИ
Од мај до октомври 2017 година, 5 пилот-градови
работеа на подготовката на нивната СВОТ анализа.
Овој документ ќе ја формира главната основа за
развој на Локалните стратегиски планови за
прилагодување; дотолку повеќе тоа ќе биде прв
конкретен чекор за вклучување на главните субјекти
во процесот на планирање на отпорноста и
еластичноста.
Лидерот на РП - ТЦПА разви Водич за СВОТ анализа
и Модел за градовите опфатени со EPICURO, во
координација со ЕУК и Градот Вејле, за да им
помогне на партнерските градови во прибирањето
релевантни податоци.

Анализата беше фокусирана на следниве наслови:
ризици и слабости; владеење и знаење; политики и
стратегии; економски предизвици; ангажирање на
заедницата; и мрежа од засегнати субјекти.

Покрај тоа, во август 2017 во Саласпилс,
ТЦПА
организираше
наменска
работилница фокусирана на пилотградовите, заради поддршка во развој и
имплементација на СВОТ анализите.
Состанокот беше голема можност за
дискусија помеѓу претставниците на
градовите.

Водичот за СВОТ Анализа е достапен за преглед и преземање на:
ttp://www.epicurocp.eu/download/

3. СЕЛЕКЦИЈА НА НАЈДОБРИТЕ ПРАКТИКИ И
ЛЕКЦИИ НАУЧЕНИ ОД ИНИЦИЈАТИВИТЕ
Почнувајќи од резултатот на СВОТ анализата, најдобрите практики ќе им
помогнат на градовите да ги дефинираат локалните потреби за обуки
како и елементите на нивните пилот-тестови.
ЕУК, заедно со ЕПЦ, Општина Виченца и Градот Вејле, ќе ги прикажат
најдобрите практики со поврзување на резултатите од СВОТ анализите и
локалните потреби за обуки селектирани од партнерките градови.

4. СТРАТЕГИСКИ ТИМОВИ ЗА
УРБАНА ОТПОРНОСТ
Лидерот на Градот Саласпилс ги насочува
општините
во
EPICURO
во
создавањето
Стратегиски тимови за урбана отпорност и
еластичност (анг. URST) кои ќе ги поддржат пилотградовите во развивањето Локални стратегиски
планови за прилагодување (анг. LASP).
Градовите почнаа да го прикажуваат потенцијалниот состав на нивните
Стратегиски тимови за урбана отпорност и еластичност, земајќи ги предвид
урбаните предизвици со кои се соочуваат во рамките на EPICURO.
Тимовите првично беа вклучени на состаноците за време на кои беше
презентирана стратегијата на проектот, проследени со оперативни работни сесии
во кои тие беа вклучени во подготовка на СВОТ анализата и во селекцијата на
урбаните предизвици кои треба да бидат решени.
•

До крајот на септември 2017 година, беа создадени сите тимови, на: Општина
Виченца, Градот Вејле, Градот Скопје, Градот Саласпилс, Општина Алба Лулиа.

TWINNING
проекти
Проект РЕСИН: ПОДДРШКА НА ДОНЕСУВАЊЕТО ОДЛУКИ ЗА
ОТПОРНОСТ И ЕЛАСТИЧНОСТ НА ГРАДОВИТЕ
РЕСИН е интердисциплинарен, практично заснован истражувачки
проект кој ги проучува прилагодувањата кон климатските промени
во европските градови и го оценува влијанието и слабостите со цел
да се развијат стандардизирани методологии и алатки за поддршка
на процесот на донесување одлуките кои градовите можат да ги
користат при развивањето на локални стратегии за прилагодување.

Повеќе информации
СМР – ПАМЕТНА СОЗРЕАНА ОПОРНОСТ И ЕЛАСТИЧНОСТ
Проектот нуди рамка на градовите за процена и опис на нивната
зрелост за отпорност и еластичност, обезбедувајќи основа на
градовите да се справат со слабостите и да изградат една отпорна
средина за граѓаните.

Повеќе информации

ЕУ-КРУГ
Главна цел на проектот е развој на рамка и збир на алатки кои ќе ја
подобрат отпорноста и еластичноста на меѓусебно поврзаните
критични инфраструктурни мрежи со климатските закани и
поддршка во прилагодувањето кон климатските промени и
намалување на ризикот од катастрофи.

Повеќе информации

