Το έργο FLOOD-CBA
Σηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία κίαο Γλσζηαθήο
Βάζεο Γεδνκέλσλ ε νπνία ζα απνηειεί
εξγαιείν γηα ηνπο θνξείο νη νπνίνη
εκπιέθνληαη ζε δεηήκαηα αλάιπζεο θόζηνπο –
νθέινπο κέηξσλ πξόιεςεο πιεκκπξώλ, ζην
πιαίζην δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ κέζα ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.

www.floodcba.eu
Email: info@sigmaconsultants.gr
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Knowledge Platform for assessing the costs
and benefits of flood prevention measures

Βάζη Γεδομένφν
για μελέηες κόζηοσς –
οθέλοσς ζηον ζτεδιαζμό
μέηρφν πρόληυης ηφν
πλημμσρών

Το έργο τρημαηοδοηείηαι από ηην ΔΔ, Γ/νζη Ανθρωπιζηικής Βοήθειας και Πολιηικής Προζηαζίας.
Ο δημιοσργός ηοσ θσλλαδίοσ θέρει ηην απόλσηη εσθύνη για ασηό. Η ΔΔ δεν θέρει καμία εσθύνη για ηην όποια τρήζη ηων περιετόμενων πληροθοριών.

ΚΤΡΙΔ ΓΡΑΔΙ

ΣΟΥΟΙ
α) Γηεπθόιπλζε ηεο ζπιινγήο, αμηνιόγεζεο
θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ (π.ρ. αξκόδηεο αξρέο,
ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα), επηζθόπεζε θαη ιεπηνκεξήο
αλάιπζε ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα πξόηππα θαη
ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.
β) Σπγθέληξσζε ησλ πεγώλ δεδνκέλσλ θαη
ησλ εθαξκνδόκελσλ κεζνδνινγηώλ θαη
βειηίσζε ηεο δπλαηόηεηαο ζύγθξηζεο
απνηειεζκάησλ κίαο αλάιπζεο θόζηνπονθέινπο.
γ) Δλίζρπζε ηεο απόδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ
κεραληζκνύ πξόιεςεο, ηδίσο ζηηο ρώξεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν.

ΔΝΙΥΤΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ
•
•
•
•

Ίδξπζε Γηθηύνπ Δκπιεθόκελσλ Φνξέσλ
Καηάξηηζε Σρεδίνπ Γηαβνύιεπζεο
Γεκηνπξγία
θαη
δηαθίλεζε
εξσηεκαηνινγίνπ δηαβνύιεπζεο
Δμαγσγή θαη θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ
δηαβνύιεπζεο

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ
ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ
•
•
•
•

δ) Πξνώζεζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο
ησλ αξκόδησλ θνξέσλ ζε όιε ηελ Δπξώπε.

Γεκηνπξγία ελαξκνληζκέλνπ πιαηζίνπ
θνηλήο νξνινγίαο
Αλάπηπμε Γλσζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ
Σύληαμε Οδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή κίαο
αλάιπζεο θόζηνπο-νθέινπο
Σύληαμε Οδεγηώλ παξνπζίαζεο άιισλ
κεζόδσλ εθηίκεζεο κέηξσλ γηα ηελ
πξόιεςε πιεκκπξώλ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΣΙΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ
•

•

•

Πξαγκαηνπνίεζε
εθπαηδεπηηθώλ
ζεκηλαξίσλ ζε όιεο ηηο ρώξεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν
Γηαθίλεζε νn line εξσηεκαηνινγίνπ
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Γλσζηαθήο
Βάζεο Γεδνκέλσλ
Ίδξπζε Γξακκήο Βνήζεηαο FLOOD CBA
γηα
παξνρή
πιεξνθνξηώλ
θαη
ππνζηήξημε ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
1. Γεκηνπξγία ελόο Δπξσπατθνύ
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο.

Γηθηύνπ

2. Αμηνιόγεζε ησλ βαζηθώλ όξσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ησλ
κέηξσλ πξόιεςεο ησλ πιεκκπξώλ.
3. Γεκηνπξγία επέιηθησλ ζρεκάησλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο θαη
ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ.
4. Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθώλ εξγαιείσλ κε βάζε
εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία ζα
εληζρύζνπλ ηελ απόθηεζε θαη ηε δηαρείξηζε
δεδνκέλσλ θαη ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο εηδηθνύο
ζηελ αμηνιόγεζε έξγσλ θαη ζηξαηεγηθώλ
πξόιεςεο ησλ πιεκκπξώλ.
5. Αμηνιόγεζε ηεο αλαπηπζζόκελεο Βάζεο
Γεδνκέλσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
πξνηεηλόκελσλ γξακκώλ επηθνηλσλίαο.
6. Αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο
αληηιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ.
7. Σπλέξγηα κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ έξγσλ ζην
πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπ FLOOD CBA.
8. Καηάξηηζε ελόο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε ζύλδεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ κε πνιηηηθέο
δξάζεηο ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν.
9. ίδξπζε κίαο δηαθξαηηθήο δνκήο γηα ηελ
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.

