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A Szolidaritási Alap   és a kockázatok megelőzése

A Rajna medrének kibővítése

Összköltség: 6 591 385 EUR
EU-támogatás: 2 962 986 EUR
„Az Rajna és a Meuse medencéjének árvízmegelőzését 
szolgáló IRMA program 1997 és 2003 között számos, 
gyakran újító jellegű projektet támogatott. Az Arnhem 
melletti Bakenhof töltés áthelyezése jól példázza az IRMA 
integrált megközelítését. A feladat a Rajna-meder 200 mé-
teresre való bővítése volt több kilométer hosszúságban, 
ami mindenekelőtt egy sor kert áthelyezését tette szüksé-
gessé. Ezt követően lefolyócsatornát kotortak a folyó fő ága 
mentén, amely így megnagyobbítva új természeti és kikap-
csolódási hely lett a helyi lakosság számára. A művelet, 
amely hangsúlyozottan városi környezetben kapcsolta ösz-
sze a tájrendezést és a folyóvíz szabályozását, lehetővé tette 
a Rajna által elérhető legmagasabb vízszint 7 cm-rel való 
csökkentését ezen a helyen, így biztosítva Arnhem lakossá-
gának biztonságát.”
Jacqueline Laman, Hollandia lakásügyi, területkezelési és 
környezetvédelmi minisztere, az IRMA program korábbi 
koordinátora
jacqueline.Laman@minvrom.nl 

HOLLANDIA
Az atlanti térség tengeri biztonsága

Összköltség: 84 350 EUR
EU-támogatás: 48 920 EUR
„A Franciaország, Spanyolország, Írország, Portugália és 
Nagy-Britannia számos térségének részvételével működő 
INTERREG IIIB – »Atlanti térség« program – támogatás-
felügyeleti bizottsága tanulmányt készíttetett a tengeri 
hajózásban megvalósuló transznacionális együttműkö-
désről. Az Unió különböző tengeri területeit képviselő 
szakértők az alábbi témákon dolgoztak: a létrehozandó 
hálózat elsőbbséget élvező témakörein; azokon a kritériu-
mokon, amelyeknek a projekteknek meg kell felelniük ah-
hoz, hogy szavatolt legyen a koherens és kiegészítő jelleg a 
nemzetközi és tagállami szervezetek, valamint az európai 
intézmények között. Ez a kezdeményezés illeszkedik a jö-
vőbeni programozási időszak kereteibe, amelynek során 
elsőbbséget élvez a kockázatmegelőzés és a tengeri dimen-
zió.” 
Ronan McAdam, az Interreg IIIB, „Atlanti térség” prog-
ramkoordinátora
interreg@cr-poitou-charentes.fr  
(www.interreg-atlantique.org)

ATLANTI TÉRSÉG

Árvízvédelem

Összköltség: 9 847 575 EUR
EU-támogatás: 4 923 788 EUR
„Az árvíz gyakori kockázat a legtöbb tengerparti régióban. A 
»FLOWS« projekt mozgósítja az INTERREG IIIB – »Északi-
tenger« együttműködési területének – számos olyan részt-
vevőjét, akik az árvízvédett területek megőrzésével és tartós 
fejlesztésével foglalkoznak. A FLOWS egyesíti az árvízvéde-
lem műszaki és szociális dimenzióját a megelőzés területke-
zelésbe való jobb integrálása érdekében. A projekt minden 
bizonnyal pontosabb térképészethez, az áradások és a földte-
rület felhasználásának jobb szimulációs módszereihez, a 
kockázatjelzés pontos szabályozásához, valamint a nyilvá-
nosság, a politikai döntéshozók és a vállalatok nagyobb fo-
gékonyságához vezet. Nagy-Britanniában így már három 
bemutatóépületet választottak ki az árvizek által okozott 
károk csökkentését célzó eljárások tesztelésére.”
Helen Elliott, projektvezető, Cambridgeshire Megye Ta-
nácsa
Helen.elliott@cambridgeshire.gov.uk 

ÉSZAKI-TENGER
A geodézia a kockázatok megelőzésének 
szolgálatában

Összköltség: 1 988 334 EUR
EU-támogatás: 974 167 EUR
„Az »ALPS-GPSQUAKENET« projekt célja egy olyan rend-
kívüli teljesítményű transznacionális geodéziai hálózat létre-
hozása, amely GPS (global positioning system) készülékek 
alapján az egész Alpok térségére kiterjed. Évi milliméteres 
nagyságrendű pontosságával ez az első transzalpi geodéziai 
hálózat. Lehetővé teszi a GPS-alkalmazások teljes skálájának 
alapos kihasználását, ideértve a szeizmikus és meteorológiai 
kockázatok meghatározását, a területfi gyelést, navigálást, 
közlekedést, térképészetet stb. Egy geodéziai szakértőket és 
végfelhasználókat tömörítő partnerség alapján a projekt ki-
váló platformot fog biztosítani a regionális gazdasági szerep-
lők és a fi atal tudósok keresztképzéséhez.”
Abdelkrim Aoudia, projektvezető, Trieszti Egyetem
aoudia@dst.units.it
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