До 107 млн. евро отделя ЕК по програма ГМОСС

Директорът на ГМОСС-бюрото към ЕК Кристине Берг представи развитието на
предварителните дейности по програма ГМОСС от 2011 до 2013 г., по време на втория ден
на работната среща по изграждане на оперативен капацитет по европейската програма за
Глобален мониторинг на околната среда и сигурността.
До 107 млн. евро отделя ЕК по проекти от програма ГМОСС, като финансирането започва
от тази година.
61 млн. евро, са отделени за работа по компонента Изграждане на космическа
инфраструктура. Допълнително средства са отделени за проекти, свързани с управлението
на извънредни ситуации в областта на околната среда и сигурността.
Финансирането ще бъде осигурено както от 7-ма РП, най-голямата рамкова програма за
научни изследвания и технологично развитие, така и от Европейския регионален фонд.
Кристине Берг представи и нови възможности за финансиране по програмата за
конкуретноспособност и иновации (CIP), свързани с разработването на ГМОСС-услуги,
насочени към потребителя. Тази година предстои обявяването на конкурс за
телекомуникационни и мобилни услуги, а 2012 г. – за иновативни информационни
приложения.
Едно от най-големите предизвикателства на програмата ГМОСС е до 2014 г. да бъдат
уеднаквени базите данни, получавани от спътници и наземна инфраструктура, на всички
страни членки на ЕС.
В тази връзка на срещата беше одобрено предложението на Българския информационен
офис по ГМОСС в разработването на услуги по Програмата да вземат директно участие
отделните региони и регионалните мрежи, като по този начин се осигури директното
участие на потребителите.
250-те участника от 22 страни, както и представители на ЕК, Европейската агенция по
околна среда и Европейската космическа агенция приеха Заключенията от срещата, в
които е записано, че първа стъпка за реализирането на регионалния подход в ГМОСС е
учредяването на регионално звено за интегрирано управление на риска и сигурността в
Югоизточна Европа .
На срещата стана ясно още, че в България има нужда от създаване на национално звено за
управление на риска и сигурността. Главната му цел е да работи съвместно с общините и
крайните потребители за създаването на регионални планове за превенция на риска,
включително за създванае на системи за ранно предупреждение, свързани с наводнения и
пожари..
ГМОСС бюрото на ЕК подари на българските организатори на срещата специално
разработена карта на Пловдив в рамките на проекта URBAN-Atlas.
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