Mają Państwo przed sobą trzeci newsletter projektu STAR-FLOOD. W tym numerze zamieściliśmy rezultaty badań,
zalecenia planistyczne, zagadnienia holenderskiej gospodarki wodnej, opis powodzi w Wielkiej Brytanii oraz
umieściliśmy inne publikacje i informacje o konferencjach. Zachęcamy by podzielili się Państwo tym newsletterem z
zainteresowanymi tym tematem współpracownikami.

Pierwsze spojrzenie na krajowe rozwiązania w zakresie zarządzania
ryzykiem powodziowym
W dniach 2-3 Kwietnia członkowie konsorcjum STAR-FLOOD spotkali się w
Antwerpii w celu wymiany wstępnych ustaleń z zakresu krajowego zarządzania
ryzykiem powodziowym. Łącząc zagadnienia polityki i metodologii prawa
poprzez ‘Politykę Podejścia Przygotowawczego’ (ang. the Policy
Arrangements Approach, PAA), każde państwo należące do Projektu mogło
określić i przeanalizować swoje obecne struktury zarządzania.
Czytaj więcej…

Pierwsze zwięzłe wydanie polityki STAR-FLOOD
Powodzie z 2013 roku, które wystąpiły w Niemczech, Czechach, Austrii,
Szwajcarii, Słowacji, Polsce, na Węgrzech, oraz w Wielkiej Brytanii rok później
pokazały, że powódź jest bardzo poważnym zagrożeniem dla życia ludzi oraz
dla sfery ekonomicznej w przestrzeni miejskiej w całej Europie. Zagrożenie
powodziowe wzrasta w wyniku zmian klimatu, rozrastania się populacji oraz
postępujących procesów urbanizacji. Reakcją na te zdarzenia muszą być
dalsze działania.
Czytaj więcej …

Holandia ‘efektywna w przyszłości’!?
Czy holenderska gospodarka wodna jest ‘przygotowana’ na przyszłość? Takie
pytanie postawiły holenderskie władze w 2012 roku, rok później Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) zbadała tę kwestię. Szczegółowy raport
opublikowano w lutym 2014. Wyniki ujawniają obecny stan holenderskiej
gospodarki wodnej.
Czytaj więcej…

Małe podtopienia, duże kontrowersje
W ogłoszonym wśród dziennikarzy konkursie na trafny i prosty nagłówek
zwyciężył tytuł “Małe trzęsienie ziemi w Chile, niewiele ofiar” (ang. ‘Small
earthquake in Chile, not many dead’. Hasło to zabrzmiało wyjątkowo
brutalnie i nieludzko. Natomiast ostatnio mieliśmy małą powódź w Anglii, ze
stosunkowo niewielkimi zniszczeniami; większość z nich miała miejsce na
obszarze Somerset Levels, gdzie ‘ucierpiało’ 150 gospodarstw.

Czytaj więcej …

Artykuły

Państwa uwadze polecamy najnowsze artykuły projektu STAR-FLOOD:



Adaptacja: nadejście nowej ery realistycznego podejścia do zagadnień
zmian klimatu



‘Północ-Południe’ czyli regionalne rozbieżności: Nowe spojrzenie na
pojęcie ‘podatności na powódź’





Czym jest kryzys? Kontrowersje dotyczące znaczenia słowa ‘kryzys’
w polskim ustawodawstwie
“L’intercommunalité”: czyli jak francuskie Gminy korzystają z możliwości
współpracy międzygminnej w celu usprawnienia procesu zarządzania
ryzykiem powodziowym
Zabezpieczenie przyszłości – Kolejne kroki w kierunku zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w Wielkiej Brytanii i w partnerstwie publicznoprywatnym (ang. public-private partnership, PPP)

Harmonogram
Harmonogram pomoże Państwu na bieżąco śledzić postęp w realizacji
projektu. Przedstawia przeszłe i przyszłe kamienie milowe oraz działania w
ramach projektu.

Zobacz Harmonogram

Wydarzenia
Nie ma jak dobra katastrofa, żeby zmusić ludzi do działania.
Prince Charles, Prince of Wales

- ISSRM (Hannover, June 2014)
- Sustainable Futures in a Changing Climate
(Helsinki, June 2014)
- FRIAR 2014 (Poznan, June 2014)
- Third Nordic Conference on Climate Change
Adaptation (Copenhagen, July 2014)
- Conference on Earth System Governance
(Norwich, August 2014)
- ICFM6 (Sao Paulo, September 2014)
- Delta’s in times of climate change 2
(Rotterdam, September 2014)

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

