
Názov  projektu :       Regional Strategies for Disaster Prevention

Projektov á  skratka:  CivPro

Trvanie  projektu:     11/2009 – 09/2012

Lead  partn er:             Secretariat of Civil Protection, Ministry of Interior (EL)

Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Mesto Košice

Ostatní  partn eri  projektu:

Evros Prefecture EL
Municipality of Miskolc HU
Harghita County Council RO
Institute of Meteorology and Water Management, Wroclaw Branch PL
MUNICIPALITY OF POPOVO BG
Delegation of the Government in Castile and León, Civil Defence ES
AG Port of Oostende BE
CYPRUS CIVIL DEFENCE CY
Development Agency ROD SI
MUNICIPALITY OF ALCOBAÇA PT

                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                          celkový rozpočet 1 892 220,00 €  ERDF: 1 567 979,00 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                          celkový rozpočet: 109 680,00 €    ERDF: 93 228,00 € (85%)

                                
Popis  projekt u:  Projekt CivPro je medzinárodným projektom iniciatívy INTERREG IVC 
s 12  partnermi  z deviatich  krajín  Európy:  Belgicko,  Bulharsko,  Cyprus,  Grécko  (2), 
Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko. Európa 
čelila  za  posledné  roky  lesným požiarom,  povodniam a suchám.  Pohromy  spôsobené 
človekom sa stávajú čoraz silnejšími  a intenzívnejšími.  Niektorí  z partnerov zapojených 
v projekte CivPro majú vlastné tragické skúsenosti, a preto je u mnohých prevencia rizika 
na vrchole dôležitosti ich politickej agendy. Avšak dodnes v mnohých regiónoch Európy 
chýba potrebný komplexný prístup k prevencii prírodných nešťastí. Aj preto je zo strany 
mnohých  európskych  štátov  počuť  hlas  volajúci  po  väčšej  angažovanosti  a snahe 
predchádzať prírodným nešťastiam, a to práve vďaka silnejšej participácii na regionálnej 
úrovni. 

Ciele  projektu:   Hlavným cieľom projektu  CivPro  je  výmena a zdieľanie  know-how 
v oblasti  tvorenia  regionálnych  politík  a strategického  prístupu  alebo modelu  prevencie 
a redukcie akejkoľvek potenciálnej  hrozby alebo škody na samotných ľuďoch, majetku, 
prostredí alebo spoločnosti. Tieto škody môžu byť spôsobené nešťastím alebo pohromou 
či už prírodného pôvodu alebo môžu byť zapríčinené ľudskou aktivitou. Ďalším cieľom je 
zlepšenie  nástrojov  a etablovanie  spôsobov  ako  zosilniť  väzbu  medzi  krízovým 
manažmentom a prevenciou nešťastí. 

         



O akávan é  výsl e dk y  projektu:č  Výsledkom  projektu  budú  odporúčania  politík 
a prispôsobené regionálne plány politík na prevenciu nešťastí. Vznikne preto integrovaný 
a koordinovaný prístup voči  prevencii  nešťastí  a tiež konkrétny a otestovaný model  pre 
regionálnu implementáciu stratégie prevencie nešťastí. Medzi ďalšie hmatateľné výsledky 
budú tiež patriť: partnerské dohody, projektové implementačné plány, webstránka, tlačové 
konferencie,  články,  interregionálne  konferencie,  zosumarizované  osvedčené  postupy, 
atď.

         


