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Zaključna konferenca projekta DriDanube

Ljubljana, 8. 5. 2019. Na Dunaju je pod vodstvom vodilnega partnerja Agencije Republike Slovenije za okolje
potekala zaključna konferenca projekta DriDanube. Ob pregledu dosežkov projekta, je pod okriljem
tematskega naslova »Konferenca o suši v Podonavju« združila prestavitev celovitega spoprijemanja z izzivi
upravljanja s sušo v regiji Podonavja.
Projekt DriDanube je povezal 15 partnerskih inštitucij in 8 inštitucij pridruženega strateškega partnerstva iz 10
sodelujočih držav Podonavja.
Zasnova projekta DriDanube je temeljila na dejstvu vse pogostejših suš na območju Podonavja. Pravzaprav je
suša postala eden glavnih izzivov na področju upravljanja z vodnimi viri v regiji. Dve leti in pol trajajoč projekt
bo omogočil:
- natančnejše spremljanje suše,
- zgodnje opozarjanje nanjo,
- poenoteno oceno tveganja in posledic suše,
- učinkovitejši odziv pred sušo in med njo,
- hitrejše okrevanje po suši ter
- boljšo pripravljenost na prihodnje suše.
Rezultati projekta so:
- sušni uporabniški servis,
- izdelana metodologija za oceno tveganja in posledic suše in
- strategija s smernicami za upravljanje s sušo.
Perečo problematiko suše v regiji in tudi širše pritrjuje številčna udeležba, saj se je konference udeležilo več kot
100 udeležencev. Tematsko je konferenca razdeljena na štiri sklope:
- Kaj smo se do sedaj naučili pri soočanju s sušami?
- Tveganje za sušo in medsektorski vplivi suše.
- Od priprave sušnih podatkov do komunikacije z javnostjo.
- Upravljanje suše.
O omenjenih temah so spregovorili eksperti iz različnih inštitucij, ki se ukvarjajo s sušo na območju sodelujočih
podonavskih držav oz. na globalni ravni.
Predstavitve in rezultati projekta DriDanube so obravnavali na panelnih razpravah o vplivih suše na gospodarske
sektorje in vklkjučili v razmislek strateškem upravljanju suše v prihodnosti. V diskusijah so sodelovali visoki
predstavniki ministrstev držav udeleženk, strokovnih in izobraževalnih inštitucij, Svetovne meteorološke
organizacije, Globalnega vodnega partnerstva, EU strategije za regijo Podonavja in Podonavskega
transnacionalnega programa, Nacionalne uprave za oceane in ozračje ZDA, Mednarodne komisije za zaščito
podonavske regije, okoljskih agencij ter številni drugi.
Konferenca se je zaključila z okroglo mizo na politični ravni, na kateri so visoki predstavniki kmetijskih in okoljskih
ministrstev ter okoljskih agencij razpravljali o sposobnosti upravljanja s sušo v regiji, v katerih je imela pomembno
mesto tudi tema o trajnosti rezultatov projekta DriDanube po njegovem zaključku.
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Namen konference je bil tudi izboljšanje informiranosti političnih odločevalcev, uporabnikov rezultatov projekta
in medijev o najnovejših izsledkih o vplivih suše in tveganjih v prihodnosti, poglobitev dialoga in možnosti za
raziskave ter utrditev mednarodnega sodelovanja.

Projekt DriDanube sta sofinancirala Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014–2020 in Republika
Slovenija.
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