NEWADA HÍRLEVÉL
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A NEWADA (Dunai víziút üzemeltetők hálózata) egy nemzetközi projekt, mely a Délkelet-Európai
Transznacionális Együttműködési Program keretein belül valósul meg. A projekt konzorcium 8 dunai
ország (Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária és Ukrajna) 12
projekt partneréből áll. A konzorciumot az osztrák via donau – Austrian Waterway Company
koordinálja vezető partnerként.
A NEWADA projekt célja a Duna, mint Európai Közlekedési Folyosó (VII) hatékonyságának növelése a
víziút üzemeltető szervezetek közötti együttműködés fokozása által, hozzájárulva a belvízi hajózás,
mint költséghatékony és környezetbarát közlekedési mód népszerűsítéséhez.

A projekt tevékenységek 6 munkacsomagba sorolhatóak:
WP1 – Projekt menedzsment
WP2 – Disszemináció
WP3 – Együttműködés erősítése a hidrológiai és hidrográfiai tevékenységek területén
WP4 – A víziúti infrastruktúra elérhetőségének javítása
WP5 – ICT hálózatok és szolgáltatások elérésének fejlesztése
WP6 – Érintettek integrálása és az együttműködés erősítése

JELENLEGI HELYZET
Projekt menedzsment (WP 1) és disszemináció (WP 2)
A NEWADA projekt hivatalos megnyitása óta rendszeres projektmenedzsment tevékenység folyik,
beleértve az előrehaladási jelentések elkészítését és benyújtását, úgy partneri, mint projektszinten is,
valamint rendszeres projektértekezletek és workshopok megrendezését. A belső partneroldal és
projekt weboldal (http://www.newada.eu) folyamatosan frissül, és aktuális információkat kínál a
projekt előrehaladásáról. Ezen túlmenően a weboldalon új rovat került kialakításra (output), ahol a
projekt eredményei hozzáférhetők és letölthetők. Június 10-11-én bemutattuk a projektet a Baján
megrendezett Európai belvízi hajózási konferencia résztvevőinek, és a DG REGIO által megbízott
filmstáb egy rövid videoklipet készített a NEWADA projektről. A következő DISC konferencia
(DISC’10) november 3-4-én kerül megrendezésre Ruszéban. Az idei konferencia napirendje a
NEWADA projekt elért eredményeit állítja középpontba, valamint sor kerül a résztvevő országok RISszel kapcsolatos tevékenységeiről szóló éves beszámolókra is.

Hidrológiai és hidrográfiai együttműködés (WP 3)
Együttműködésünket ezen a területen is erősítjük, hogy jobb eredményeket érjünk el. Nemzeti
stratégiai terveket készítünk, hogy törekvéseinket és a szükséges lépéseket harmonizáljuk, és mivel a
partner országokban a felmérési tevékenységek folyamata különböző, ezen a téren is közös
platformra szeretnénk jutni. A hidrológiai és hidrográfiai tevékenységeket összefoglaló status quo
jelentéseket minden partner elkészítette. A jelentések, valamint a munkacsomag vezető által
elkészített eredmények összefoglalása letölthető a projekt weboldaláról. 2010 évre a fő feladat
minden ország számára a nemzeti stratégiai terv elkészítése. Ezzel összefüggésben egy háromoldalú
találkozó jött létre 2010. augusztus 3-án Belgrádban, az SVP, Plovput és via donau részvételével, ahol
megvitatták a szükséges teendőket a közös felmérési szabványok kidolgozása ügyében, valamint a
nemzeti stratégiai tervet illetően.

A víziút infrastruktúra fizikai hozzáférhetőségének javítása (WP 4)
A dunai országokkal együttműködve nemzeti akcióterveket, megvalósíthatósági tanulmányokat,
kétoldalú projekteket és végrehajtási irányelveket dolgozunk ki a víziút fenntartás és
folyamszabályozás javítására, valamint hidrológiai és hidrográfiai feladatok területén is. Minden
tevékenységet az Európai Víz Keretirányelv előírásainak szem előtt tartásával valósítunk meg.
A partnerek elkészítették a víziút fenntartásról szóló status quo jelentéseket, a munkacsomag
vezető pedig a status quo jelentések alapján készítette el az eredmények összefoglalását. E
munkacsomag fő feladata 2010-re egy nemzeti stratégiai terv elkészítése.

Az ICT hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés erősítése (WP 5)
A fő cél az ICT hálózatok és szolgáltatások (pl. Elektronikus Hajózási Térképek, azaz ENC-k)
alkalmazásának harmonizálása, és a dunai régió stratégiai dokumentumainak - mint például
irányelvek – kidolgozása. Meghatározásra kerülnek a viziút üzemeltetők és kapcsolódó szervezetek
számára releváns, víziúttal kapcsolatos adatok, amelyeket aztán egy web portálon teszünk közzé,
ahol minden ország a saját információtartalmáért felelős. Hozzáférési pontokat hozunk létre a dunai
víziút mentén, a neuralgikus pontokon, ahol csak a web portált lehet elérni.
Az ENC-kről szóló status quo jelentések elkészültek, és a partnerek megállapodtak a szabvány, a
frissítés, és a minőség vonatkozásában. Arra a következtetésre jutottak, hogy minden dunai ország az
Inland ECDIS 2.1 szabvány szerint készítse el az elektronikus hajózási térképeit. A NEWADA Danube
FIS Portal specifikációs folyamata is elindult. 2010. június 9-én bemutattuk és megvitattuk a FIS
Portal koncepcióját a Hajósoknak szóló hirdetményekkel foglalkozó (Notices to Skippers) európai
szakértői csoport találkozóján. Június 1-én WLAN találkozót rendeztünk Budapesten, ahol
megvitattuk a berendezésekkel és a közös teszttel kapcsolatos előrehaladást.

Az érintettek integrálása és az együttműködés erősítése (WP 6)
Amint már értesültek róla, a projekt keretében létrehozásra került egy “Board of Directors (BoD)”
elnevezésű testület. Harmadik találkozójukra Pozsonyban került sor június 22-én. Az értekezlet fő
témája a víziút üzemeltetés jövőbeni céljairól szóló közös megállapodás-tervezet bemutatása, melyet
a víziút irányításról szóló status quo jelentések alapján állítottak össze. Ezt a közös megállapodást
2010. június végéig kell véglegesíteni, majd 2011-ben az optimalizált víziút fenntartásról szóló
nemzeti stratégiai tervet fogjuk elkészíteni.
A PR menedzserek első találkozójára, az úgynevezett PR Manager workshop-ra Bécsben került sor
június 14-én. A csoport megvitatta a PR területen rendelkezésre álló tudást, és a jövőt illető
elvárásokat. A találkozón részt vett a Platina projekt képviselője is, aki a belvízi hajózás általános
megítélésről tartott beszámolót. A csoport következő találkozóját őszre tervezzük.
A projekt időtartama alatt a projektpartnerek szakértői lehetőséget kaptak arra, hogy más
partnereket szakmai látogatás céljából felkeressenek. Az első szakértői csereprogramra Budapesten
került sor 2010. június 2-án. A VITUKI meghívta az ACN, via donau és SVP szakértőit, hogy hidrológiai
tevékenységüket bemutassák és megvitassák.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK
2010. november 3-4-én Ruszéban disszeminációs konferencia kerül megrendezésre, ahol többek
között a NEWADA projekt keretében zajló tevékenységek és elért eredmények is bemutatásra
kerülnek. A DISC’10 (Dunai Információs Szolgáltatások Konferenciája) szervező bizottsága szeretettel
várja mind a közszféra mind pedig a magánszektor képviselőit ezen a kihagyhatatlan eseményen.

