Mają Państwo przed sobą pierwszy newsletter projektu STAR-FLOOD. Otrzymujecie go Państwo gdyż są Państwo
profesjonalistami w dziedzinie zagadnień związanych z powodziami. W czasie trwania projektu wysyłać będziemy
taki newsletter dwa razy w roku, by powiadomić o postępach w parach projektu. Zachęcamy by podzielili się
Państwo tym newsletterem z kolegami, którzy mogą być zainteresowani. Zapisać się lub wypisać z otrzymywania
newslettera mogą Państwo wysyłając maila do Toma Raadgevera lub Wojciecha Kiewisza (szczegóły w stopce).

O Projekcie
STAR-FLOOD to akronim od tytułu Projektu: “STrengthening And Redesigning
European FLOOD risk practices: Towards appropriate and resilient flood risk
governance arrangements” czyli “Wzmacnianie i tworzenie europejskich zasad
działania w dziedzinie zagrożen powodziowych – w kierunku optymalnych i
funkcjonalnych rozwiązań zarządzania ryzykiem powodziowym”. W ramach
Projektu powstanie analiza oraz zalecania zmian w zakresie zarządzania
zagrożeniami powodziowymi na terenach zurbanizowanych. Projekt
STAR-FLOOD realizowany będzie w okresie od 1 października 2012 do
31 marca 2016.
Czytaj więcej…

Warsztaty ECCA
W ramach projektu STAR-FLOOD zorganizowaliśmy Sesję Praktyków w
ramach Europejskiej Konferencji „Przystosowanie do Zmian Klimatu” w
Hamburgu 18 marca 2013, z mówcami z samorządów z Dordrecht,
Rotterdamu i Hamburga, a także z Delft University, Utrecht University i
Grontmij. Sesja obejmowała zagadnienia zdobytych już doświadczeń oraz
wyzwań stojących przed władzami lokalnymi w zakresie zarządzania
ryzykiem powodziowym.
Czytaj więcej …

Artykuły
Poniżej znajdą Państwo najnowsze artykuły projektu STAR-FLOOD:






Connecting research, policy development and business perspectives
Flood risk management in Sweden – opportunities and challenges
Managing variability in the face of uncertainty – an example from England
How STAR-FLOOD helps Europe to become resilient to river floods

Najczęściej zadawane pytania (FAQs) - powodzie w Europie

Mają Państwa pytania dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym w
Europie? Najczęściej zadawane pytania (FAQs) dostarczą podstawowych
informacji.
Pierwsze wersja Podręcznika (który powstaje w ramach projektu) oraz
Przydatne strony na naszej stronie internetowej również mogą być pomocne.
Jeśli mają Państwa jakieś pytania lub sugestie prosimy skontaktować sie z
nami (szczegóły w stopce).

Harmonogram
Harmonogram pomoże Państwu śledzić postęp w realizacji Projektu.
Przedstawia przeszłe i przyszłe kamienie milowe oraz działania w ramach
projektu.
Zobacz “Harmonogram”

Wydarzenia
Czasami, by rozwiązać problem, trzeba go powiększyć.
Berry Gersonius, Miasto Dordrecht @ ECCA Hamburg 18 marca 2013

• CCRR-2013 (Dresden, 27-29 May)
• First Academic Master Class STAR-FLOOD
(Utrecht, 6-7 June)
• NESS (Copenhagen, 11-13 June)
• Transformation 2013 (Oslo, 19-21 June)

Ten newsletter został opracowany przez Grontmij Nederland i Grontmij Polska w imieniu członków konsorcjum STAR-FLOOD. Projekt STAR-FLOOD jest
finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego. Po więcej informacji oraz zapisanie lub wypisanie z newslettera prosimy skontaktować
się z Tomem Raadgeverem (tom.raadgever@grontmij.nl lub Wojciechem Kiewiszem wojciech.kiewisz@grontmij.pl .

