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“гарячими” точками
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Спільні кордони. Спільні рішення.

Актуальність

Загальна мета проекту:

Протягом
багатьох
років
пріоритетними завданнями для всіх
причорноморських
держав
були
наступні: охорона довкілля Чорного
моря
та
сприяння
економічному
відновленню і подальшому розвитку
регіону. Але більшість екологічних
проблем Чорного моря й досі не
вирішено.
Крім
того,
маючи
транскордонний характер, вони не
можуть бути ефективно вирішені
зусиллями окремих держав. Визнаючи
необхідність
співробітництва,
гармонізації підходів до управління
охороною навколишнього середовища
та прозорості дій, партнери проекту
зосередять увагу на “гарячих” точках.
Проект буде вносити вклад у заходи,
спрямовані на поліпшення стану
Чорного моря, як це передбачено
глобальною метою Спільної робочої
програми "Басейн Чорного моря
2007-2013 роки”.

зміцнити транскордонне партнерство
з метою розробки узгодженої політики
та використання результатів наукових
досліджень, що мають відношення до
моніторингу та вирішення екологічних
проблем в басейні Чорного моря в
сфері
джерел
забруднення,
розташованих на суші.
Завдання проекту:
• гармонізувати програми моніторингу
річок.
• гармонізувати процедури ідентифікації
та пріоритизації “гарячих” точок;
• оновити перелік «гарячих» точок,
використовуючи єдину методологію;
• надати
інструменти
управління
даними/інформацією для прийняття
рішень в галузі управління «гарячими»
точками;

• підвищити компетенцію та можливості
управління “гарячими” точками за
рахунок застосування адаптивного
підходу та використання ринкових
інструментів
контролю
за
забрудненням;
• підвищити ступінь поінформованості
та сприяти участі громадськості й
зацікавлених сторін у прийнятті рішень
щодо «гарячих» точок.
Діяльність в рамках проекту:
Діяльність 1:
Гармонізація політики в сфері
управління “гарячими” точками
Діяльність 2:
Ідентифікація,
оцінка
та
пріоритизація “гарячих” точок
Діяльність 3:
База даних “гарячих” точок для
підтримки
прцоесса
прийняття
рішень та інвестиційного планування
Діяльність 4:
Підвищення рівня компетентності
Діяльність 5:
Розповсюдження
знань
та
найкращих
практик,
поінформованість населення та
візуалізація
Діяльність 6:
Управління та координація преокту

Строк реалізації проекту
Карта “гарячих” точок Чорного моря

Севастопольська бухта на протязі багатьох
десятиріч зазнає значного антропогенного тиску
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