ΙΝTERREG IVC
ΤΙΤΛΟΣ

EUFOFINET-Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Πρόληψη και
Αντιµετώπιση των ∆ασικών Πυρκαγιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραµµα EUFOFINET στοχεύει στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης
προκειµένου να βελτιωθούν οι πρακτικές που εφαρµόζονται από τις εθνικές και
περιφερειακές αρχές για την πρόληψη και αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Ειδικότερα το σχέδιο αποβλέπει :
• Στην ανταλλαγή καλών πρακτικών µε σκοπό τη βελτίωση των
εθνικών και περιφερειακών πολιτικών που εφαρµόζονται για την
πρόληψη και αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
• Στο προσδιορισµό ευέλικτων στρατηγικών και στην εφαρµογή
ολοκληρωµένων µοντέλων.
• Στην υιοθέτηση ενός κοινού σχεδίου δράσης.
• Στη δηµιουργία ενός διευρωπαϊκού δικτύου για την πρόληψη και
αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Για την υλοποίηση του σχεδίου προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες:
• Συγκριτική ανάλυση των υφιστάµενων πρακτικών
• Αξιολόγηση των τεχνικών που εφαρµόζονται στην αναδάσωση
καµένων περιοχών.
• Προσδιορισµό στρατηγικών και µοντέλων που θα συµβάλλουν στη
βελτίωση των πρακτικών πρόληψης και αντιµετώπισης των
πυρκαγιών.
• Καταγραφή των πιθανών κινδύνων και χαρτογράφηση περιοχών.
• Εκπόνηση κοινού σχεδίου δράσης.
Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του σχεδίου είναι:
• Προσδιορισµός στρατηγικής για την πρόληψη, ανίχνευση και
αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
• ∆ηµιουργία διευρωπαϊκού δικτύου για την αντιµετώπιση των δασικών
πυρκαγιών.
• Ανάπτυξη µεθόδου για την καλύτερη εκπαίδευση των πυροσβεστών.
• Εκπόνηση κατευθυντήριες γραµµές για την αποτελεσµατικότερη
χρήση των Κοινοτικών πόρων.
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ΕΤΑΙΡΟΙ

Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 13 εταίροι από 8 κράτη-µέλη της Ε.Ε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΤΕ∆ΚΝΑ – Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΕL)
Frederikssund-Halsnæs Fire and Rescue Department (DK)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΕL)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (EL)
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (ΕL)
Region de Murcia (ES)
Galician Public Safety Academy (ES)
Entente for the Mediterranean forest (FR)
National Forestry Office (FR)
Regione Toscana (IT)
Forest Research Institute (PL)
National Forest Center (SK)
Northumberland Region (UK)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.084.093 €

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ε.Ε.

79%

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Οκτώβριος 2010 – Σεπτέµβριος 2012
http://i4c.eu/news_approved_projects_third_call.html
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