ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ПРОЕКТ NEWADA
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations - Мрежа на администрациите на плавателния път
на р. Дунав) е транснационален проект, изпълняван от 12 партньора, представящи 8 придунавски
държави. Проектът цели повишаване ефективността на река Дунав като Европейки транспортен коридор
VII чрез засилване на сътрудничеството между администрациите на плавателния път за насърчаване на
корабоплаването по вътрешните водни пътища като един икономически ефективен и благоприятен за
околната среда начин на транспорт.

СТАТУС НА ПРОЕКТА
Управление на проекта и разпространение на информация
Относно цялостния напредък на NEWADA и
изпълнените дейности, нашите партньори могат
непрекъснато да се информират чрез постоянно
актуализирания
уебсайт
на
проекта
www.newada.eu. Благодарение на нашия водещ
партньор via donau, резултатите на проекта бяха
представени и отвъд океана, където NEWADA
беше една от многото теми, обсъждани в рамките
на 5-та Smart Rivers Conference, проведена от 13
до 16 септември в Ню Орлиънс, САЩ.
Освен това беше дадено интервю за проекта за
европейката радио мрежа Euranet. Годишната
информационна конференция тази година ще
бъде организирана в Букурещ на 9-10 ноември.
Повече информация за конференцията може да
бъде намерена на www.disc2011.eu където може да се направи и регистрация за участие.

Сътрудничеството при хидрографските и хидроложките дейности
Всички партньори разработиха и представиха
доклади за настоящото състояние на
хидрографксите и хидроложките дейности,
които, заедно с обобщението на резултатите,
могат да бъдат изтеглени от сайта на проекта.
През последните няколко месеца беше
разработен доклад за общо разбиране за
проучвателните дейности, въз основа на
информацията от партньорите. Освен това, всяка
от партниращите страни по проекта представи
доклад, наречен Национален стратегически
план за насърчаване на трансграничните
дейности. По време на последната среща по
WP3, проведена на 13 септември в Букурещ,
също бяха обсъдени възможните последващи
дейности.

Подобряване на достъпа до инфраструктурата на плавателния
Бяха разработени Докладите за настоящото
състояние на дейностите по поддържане на
плавателния път, в които партньорите описаха
характеристиките на съответните участъци на реката
от гледна точка на тяхното хидроложко, морфоложко
и навигационно състояние, оборудването, с което
разполагат, финансовите ресурси за поддържането на
плавателния път и използваните методите за работа.
Също така лидерът на работния пакет изготви
документ, в който направи обобщение на резултатите
от докладите за настоящото състояние. Всички
Национални стратегически планове могат да бъдат
намерени на сайта на NEWADA. Партньорите,
включени в този работен пакет, вече започнаха да
разработват идеите за подобряване и намиране на по-добри методи за изпълнение на дейностите,
свързани с поддържането на плавателния път, които са заложени в следващия проект.

Подобряване на достъпността до ICT мрежи и услуги
Подготовката на Концепция за хартиени навигационни
карти завърши през м. август. Необходимите стъпки за
разработването на NEWADA Danube FIS Portal също бяха
определени. Основните планове за дизайна бяха
одобрени и се извърши обмена на динамична
информация
между
AT-SK-HU-HR
и
RS-RO-BG.
Предложеното име на уеб портала е: Danube FIS Portal.
Онлайн версията ще бъде налична през м. ноември.
Дейностите, свързани с WLAN се изпълняват във всички
придунавски държави и тестовете бяха успешно
проведени. Също така, беше направено обобщение на
опита и предложенията в резултат на тестовете.
Ръководството за потребителя ще е готово в края на
2011г.

Привличане на съответните заинтересовани лица и насърчаване на сътрудничеството
Проектите
на
Националните
стратегически
планове за оптимизиране на администрациите,
отговорни за поддържането на плавателния път
вече бяха представени, а окончателната им версия
ще бъде готова до края на м. октомври. Четвъртият
семинар на PR-те се състоя на 28 и 29 юни в
Дубровник. Тази дейност цели да изгради
комуникационен и PR капацитет в придунавските
администрации и да хармонизира бъдещите стъпки
за комуникация с потребителите на ВВП.
Програмата за обмен на експерти, която цели да
насърчи сътрудничеството между партньорите,
получи много добра оценка, тъй като за пръв път
експертите от различните организации имаха
възможност да обменят знания и опит и да се запознаят с различните методи на работа в определени
сфери. Програмата е почти към края си и трябва да бъде финализирана до края на 2011г.

