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Het project 

 

Projectduur:  18 maanden (1-1-2013 tot 30-6-2014) 

 

Project budget:   €652.298,- 

Contributie  EC (DG ECHO):  €489.224,- 

 

Partners: 

 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,  NL 

 Stara Zagora Regional Economic Development Agency, BU  

 Gemeente Mirandela, PT 

 Gemeente Aveiro, PT 

 Tallinn, EE 

 

Doel van het  project 

 

Het eerste doel van de vijf  project partners is om de cross-sectorale implementatie van de 

risicobeoordeling en de risicobeheersing (preventie) strategieën  te testen zoals deze zijn 

beschreven in de brochures en het handboek van het InterregIVC project MiSRaR (Mitigation 

Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns).  De partners zullen deze strategieën 

testen op de volgende vijf geprioriteerde risico’s: 

 rail transport van gevaarlijke stoffen (VR-SHS) 

 risico’s rond gevaarlijke stoffen in SEVESO industrie en het daarmee samenhangende 

vervoer over land en spoor (Aveiro)  

 brand in het historisch stadscentrum (Mirandela)  

 brand in het historisch stadsdeel met beschermde houten huizen (Tallinn)  

 natuurbranden (SZREDA). 

 

Het tweede doel van het project is om binnen de EU risicobeheersing in het algemeen te 

bevorderen en de mogelijkheid te scheppen tot het uitwisselen van kennis op dit vlak tussen 

lokale, regionale en provinciale overheden alsmede sectorale partners met betrekking tot: 

 

 concepten, strategieën, best practices en geleerde lessen rond risicobeoordeling, risico 

management en de relatie met preparatie zoals beschreven in het MiSRaR handboek; 

 De praktische ervaring van de partners bij het gebruik van het handboek zoals 

beschreven onder doelstelling 1; 

 de consequenties van de  ‘EU staff working paper on Risk Assessment and Mapping 

Guidelines for Disaster Management’ voor het gebruik door lokale, regionale en 

provincial overheden en de mogelijkheden om verbinding te leggen tussen de nationale 

en de regionale risicobeoordelingen en risicobeheersing strategieën.  
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Activiteiten en op te leveren producten 

 

Gedurende het project zal iedere partner: 

 een risicobeheersing netwerk bouwen 

 een risicobeoordeling maken 

 een capaciteitsanalyse uitvoeren  

 een implementatiestrategie opstellen 

 

Samen zullen zij: 

 3 internationale congressen organiseren 

 Een website bijhouden 

 Nieuwsbrieven en persberichten uitbrengen 

 

Iedere partner zal de volgende stukken opleven: 

 

 Stakeholder analyse  (1-3-2013) 

 “Declaration of principles”  (1-4-2013) 

 Rapportage over de uitgevoerde risicobeoordeling (1-9-2013) 

 Beleidsnotitie over de te voeren implementatiestrategie (1-1-2014) 

 Risicobeheersingsplan  (1-3-2014)  

 

Gedurende de implementatie van het project zullen de partners elkaar ondersteunen en hun 

ervaringen met elkaar delen in vier bijeenkomsten, de zogenoemde  ‘partner advice and 

counselling meetings”.  Daarnaast maken de partners gebruik van een virtuele kantooromgeving 

om op afstand samen te kunnen werken. 

 

Meer  informatie 

 

Website PRISMA:  www.prismaproject.eu 

Website MiSRaR: www.misrar.eu 

 

Email:     prismaprojecteu@gmail.com 

 

http://www.prismaproject.eu/
http://www.misrar.eu/

