To już piąty półroczny newsletter projektu STAR-FLOOD. Dowiedz się więcej o wynikach badań, publikacjach,
warsztatach, felietonach i konferencjach. Niniejszy newsletter możesz przesłać do innych zainteresowanych osób.

UWAGA: przed nami innowacyjne empiryczne spojrzenie na
zarządzanie ryzykiem powodziowym!
Po 20 miesiącach, STAR-FLOOD kończy właśnie trzeci pakiet prac (Work
Package 3, WP3), który stanowi empiryczny rdzeń projektu. Naukowcy zbadali
zarządzanie ryzykiem powodziowym w swoich państwach, na poziomie
ogólnokrajowym oraz na przykładzie trzech zagrożonych obszarów
zurbanizowanych. Oprócz tego wszystkie państwa przeprowadziły warsztaty
na poziomie ogólnokrajowym oraz na poziomie adekwatnym dla zbadanych
zagrożonych obszarów zurbanizowanych, aby zweryfikować i rozpowszechnić
wyniki swoich badań.
Dowiedz się więcej…

STAR-FLOOD wziął akywny udział w ECCA 2015
Druga ‘Europejska Konferencja ds. Adaptacji do Zmian Klimatu’ (European
Climate Change Adaptation Conference) odbyła się w Kopenhadze.
Konferencja poruszyła szeroki zakres problemów związanych z adaptacją do
zmian klimatu i położyła duży nacisk na zrozumienie i ocenę działań
adaptacyjnych pod hasłem Integracja działań adaptacyjnych w nauce,
strategii/polityce, praktyce i biznesie. STAR-FLOOD był z sukcesem
prezentowany na pięciu sesjach
Dowiedz się więcej …

Konferencja końcowa STAR-FLOOD 4-5 lutego 2016r. w Brukseli
Końcowa konferencja STAR-FLOOD odbędzie się w czwartek 4 i piątek
5 lutego 2016r. w HUSA President Park Hotel w Brukseli. Wyniki czterech lat
badań w ramach projektu STAR-FLOOD zostaną zaprezentowane na tej
konferencji, prezentując nowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem
powodziowym w Europie.
Dowiedz się więcej…

Warsztaty zarządzania ryzykiem powodziowym we Flandrii i Walonii
26. marca 2015r., belgijski zespół STAR-FLOOD zorganizował krajowe
warsztaty na temat swoich badań w Brukseli. Chcesz wiedzieć więcej o celu,
programie i przeprowadzeniu tych warsztatów?
Dowiedz się więcej …

Artykuły

Przeczytaj najnowsze artykuły STAR-FLOOD:

·
·
·
·

Wpływ modelu finansowania na opracowywanie projektów zarządzania
ryzykiem powodziowym – spostrzeżenia z dolnej Tamizy w Anglii
Wzrost świadomości: zasadniczy element w zarządzaniu ryzykiem
powodziowym w Holandii
Powódź między nauką i prawem: udział STAR-FLOOD w badaniach
interdyscyplinarnych
Burmistrz francuskiej wioski poszkodowanej przez powódź skazany na
4 lata więzienia

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

“‘Should I stay, or should I go?”

Wydarzenia
nd

Klaas Koster, Menadżer projektu ‘Module Evacuation during Heavy Floods’,
(Ewakuacja modułowa podczas dużych powodzi) holenderskie Ministerstwo
Infrastruktury i Środowiska
@ STAR-FLOOD Workshop Risk Communication, Haga, 26. maja 2015r.

- I.S. Rivers: 2 International Conference,
Lyon, 22-06-2015
- Our Common Future Under Climate Change,
Paryż, 07-07-2015
- World Symposium on Climate Change
Adaptation, Manchester, 02-09-2015
nd
- 2 Conference on Disaster Risk Reduction,
Warszawa, 15-10-2015
- STAR-FLOOD Expert Panel, Bruksela, 17-112015

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@grontmij.nl lub Wojciechem Kiewiszem wojciech.kiewisz@grontmij.pl

