ПРОГРАМ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Пројекат:„Центар

за управљање сушом за Југоисточну
Европу“ – DMCSEE

DMCSEE ПРОЈЕКАТ
И ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТНИХ ПАРТНЕРА
ИЗ СРБИЈЕ

Пољопривредни
Републички
факултет,
хидрометеоролошки
Универзитет у
завод
Новом Саду

Пројекат „Центар за управљање сушом за
Југоисточну Европу“ – DMCSEE
Имплементација Пројекта одвија се у оквиру
Програма транснационалне сарадње у Југосточној Европи (ЈЕ):
Циљеви Програма:

http://www.southeast-еurоpе.net/en/

¾ развијање сарадње ради територијалне, економске и друштвене интеграције;
¾ подстицање усклађивања и повећање стабилности и конкурентности ЈЕ.
Програм подржава пројекте стратешког карактера који су релевантни за ЈЕ, квалитетно
припремљени и усмерени ка конкретним, лако примењивим резултатима.

Општи циљ DMCSEE пројекта је унапређење мониторинга,
анализе, ране најаве и приправности на сушу
у Југоисточној Европи
Укупни буџет DMCSEE пројекта
је око 2,2 милиона €

Водећи партнер је Агенција за животну
средину Словеније

Пројекат кофинансирају:
Eвропски фонд за регионални развој (ERDF)
Фонд Инструмента за предприступну помоћ ЕУ (IPA)

Трајање имплементације
пројекта је три године
(2009-2012)

Пројекат „Центар за управљање сушом за
Југоисточну Европу“ – DMCSEE
Специфични циљеви DMCSEE пројекта су:
⇒ успостављање регионалног система за мониторинг, анализу и рану најаву суше
и унапређење праксе у тој области на националном нивоу;
⇒ усклађивање приступа и утврђивање процене рањивости на сушу у ЈЕ;
⇒ промоција значаја мониторинга и анализе суше, као и јачање капацитета у тој
области (организација тренинга и националних семинара);
⇒ размена знања, искустава и добре праксе у вези са сушом (успостављање ЈЕ
мреже за размену информација);
⇒ дефинисање заједничке политике у вези суше, која би се узимала у обзир при
изради националних стратегија;
⇒ подизање свести доносилаца одлука и потенцијалних корисника о значају
постојања ефикасног система за приправност и управљање сушом;
⇒ припрема предлога за развој сталног, институционализованог регионалног
центра за управљање сушом.

У DMCSEE пројекту
учествује 16 институција
из девет земаља ЈЕ

Пројектне активности
разврстане су
у седам радних пакета

КОНЗОРЦИЈУМ – ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ - РАДНИ ПАКЕТИ
¾ Припрема пројекта и процедура
одобравања
¾ Управљање и координација:
тематско, административно,
финансијско и управљање квалитетом;
састанци управног одбора и
конзорцијума; активности везана за
екстерну евалуацију пројекта.

¾ Комуникација и дисеминицаја:
информисање корисника (развој и
промоција интернет платформе, итд);
завршна конференција.

¾ Климатологија, мониторинг
суше и картирање: процедура
обраде и картирања климатских
података; оперативна примена
индекса суше и система за
одређивање норме наводњавања;

Сегмент разрађеног плана DMCSEE пројектних активности

Пројектне активности - радни пакети
¾Процена ризика суше:
последице суше; калибрација
индекса суше и рана најава
суше; процена рањивости на
утицај суше - различити
приступи.
¾ Обука

- јачање капацитета:

организација експертских радионица
и националних семинара за
кориснике.
¾ Формирање

сталног регионалног
центра за управљање сушом:
програм рада, могућности за
финансирање, организациона
структура и статус.

Пројектне активности ПП из Србије
Припрема пројекта и финансијски уговор
¾Прикључивање DMCSEE конзорцијуму и
припреме докумената за аплицирање – прва
фаза (април-јуни 2008. год.);
¾ Учешће у изради пројектне документације
DMCSEE пројекта – друга фаза аплицирања
(октобар-децембар 2008. године). Пројекат је
дефинитивно одобрен почетком маја 2009. год., а
имплементација је отпочела 1. јуна 2009. године;
¾ Спровођење процедуре за потписивање
уговора са Делегацијом ЕУ ради финансирања
активности DMCSEE пројектних партнера из
Србије (септембар – новембар 2009. године).
Уговор је потписан 25. новембра 2009. године.

Пројектне активности ПП из Србије
Координација, администрација и извештавање
¾ Међусобна координација активности, координација активности са водећим
партнером пројекта, као и са партнерима – руководиоцима радних пакета;
¾ Учешће у раду на свим састанцима DMCSEE конзорцијума;
¾ Израда периодичних извештаја (тромесечни или шестомесечни) за водећег партнера
о имплементацији пројекта са вредностима објективних индикатора напретка;
¾ Припрема одговора на упитнике евалуатора за
ЈВП “Воде Војводине”, као
потребе екстерне евалуације пројекта. Припрема
домаћин, и Пољопривредни
докумената и интервјуи по захтеву Мисије ЕК за
факултет у Новом Саду
праћење резултата пројеката на Западном Балкану;
¾ Републички хидрометеоролошки завод, као
водећи ПП у Србији што се тиче финансијских
аспеката реализације пројекта, уз периодичне
извештаје о раду достављао је Делегацији ЕУ
и детаљне финансијске извештаје за оба ПП
(шестомесечне и годишње).

организовали су шести
састанак DMCSEE
конзорцијума (Нови Сад,
новембар 2011. године)

Извештаји, извештаји... !

Пројектне активности ПП из Србије
Дисеминација информација о DMCSEE пројекту
¾ Учешће у развоју и промоцији DMCSEE

платформе http://www.dmcsee.eu/ и GISS
сервера http://dmcsee.org/GISapp;
¾ DMCSEE странице http://www.hidmet.gov

.rs/ ciril/ meteorologija/dmcsee.php и
http://www.hidmet.gov.rs/ciril/projekti/index.
php активиране су на Интернет презентацији
Републичког хидрометеоролошког завода;
¾ На Интернет презентацији Пољопривредног

факултета у Новом Саду налази се страница
о DMCSEE пројекту http://polj.uns.ac .rs
/DMCSEE/DMCSEE.html.

Пројектне активности ПП из Србије
Дисеминација информација о DMCSEE пројекту

¾ Више од 1500 појединаца - потенцијалних
корисника у Србији, укључујући око 250
релевантних доносиоца одлука и научника је
директно упознато са DMCSEE пројектом и
његовим резултатима: презентације на
скуповима, постери и промотивни материјал;
¾ Пројекат је представљен на шест
међународних конференција, симпозијума
и радионица;
¾ Публиковано је седам радова са резултатима
DMCSEE пројекта;
¾ Одржане су две конференције за штампу.

Пројектне активности ПП из Србије
Климатологија, мониторинг суше и картирање
На основу обављених истраживања и анализа:
¾ Припремљен је извештај о доступности националних климатских
података и процедурама за њихову контролу, обраду и картирање;
¾ Уведене су у оперативну примену одређене методе за контролу и
хомогенизацију климатских података и унапређене технике картирања
климатских параметара и индекса суше;
¾ Унапређен је мониторинг услова влажности заснован на индексима
суше. Побољшане су процедуре за прорачун, повећан је број индекса
и уведен регионални мониторинг суше;
¾ Припремљен је извештај о могућностима за успостављање система
за одређивање норме наводњавања на основу модела време/усев.

Просечна годишња сума падавина
(mm), период 1971-2000. година

Просечна годишња температура
ваздуха (оC), период 1971-2000. г.

Пројектне активности ПП из Србије
Последице суше, рана најава и рањивост
На основу обављених истраживања и анализа:
¾ Припремљен је извештај о последицама суше, предузиманим
мерама за њихово умањење и управљању сушом (историјски подаци);
¾ Развијене су процедуре за прогнозу и рану најаву суше на основу
прогнозираних вредности индекса суше. Непосредно предстоји
њихово увођење у оперативну примену;
¾ Припремљени су извештаји за потребе процене рањивости на сушу
на основу историјских података о последицама суше и на основу
примене модела за симулацију приноса усева;
¾ Израђена је прелиминарна карта рањивости на утицај сушу
територије Србије на основу климатских и геоморфолошких података.

Пројектне активности ПП из Србије
Експертске радионице и национални семинари
ПП из Србије учествовали су на свим DMCSEE експертским радионицама:
¾ “Методе за хомогенизацију и интерполацију климатских података”;
¾ “Системи за одређивање норме наводњавања” (два тренинга);
¾ “Рањивост на сушу и процена ризика” (два тренинга);
¾ “Методе процесирања климатских података”;
¾ “Извештавање помоћу DMCSEE интернет платформе”; и
¾ “Организација сталног центра за управљање сушом за Југоисточну
Европу”.
Први национални DMCSEE семинар о суши у Србији одржан је 26. и
27. априла 2012. године у Београду, а одржавање другог семинара
планирано је за средину септембра 2012. године

Пројектне активности ПП из Србије
Завршетак пројекта и планови за даљу сарадњу

Завршна конференција и последњи
састанак DMCSEE конзорцијума
одржаће се 14. – 16. маја 2012. год.
Имплементација DMCSEE пројекта
се за већину учесника завршава 31.
маја 2012. године, али се очекује
наставак регионалне сарадње у
вези са проблемом суше – планови
су у припреми
За ПП у Србији DMCSEE Пројекат
траје до 25. септембра 2012. године

ХВАЛА НА
ПАЖЊИ !

Зоран Крајиновић
zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

RЕПУБЛИЧКИ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ
ЗАВОД
http://www.hidmet.gov.rs

