
 

   
 

 
 
 

Місячний Е-Бюлетень проекту «Стратегія нульових відходів – 

досягнення сприятливого екологічного статусу-BSB257»  

 

E-Бюлетень №: 5 

Спільні кордони. Загальні рішення 

Цей проект фінансується за рахунок 1-й конкурсу пропозицій 

спільною оперативною програмою «БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ» 2014-2020 

Семінар регіональних зацікавлених сторін з питань синьої економіки – 

 на шляху до спільної програми для Чорного моря 

Після Декларації Міністрів у 2018 році щодо Спільної програми для Чорного моря, Фонд 

Блакитне Зростання з радістю оголошує регіональний семінар зацікавлених сторін з питань 

синьої економіки. Семінар відбудеться 19 березня 2019 року в Стамбулі, Туреччина. Після 

серії національних конферецiй за круглим столом у різних прибережних країнах Чорного 

моря, ми хотіли б дізнатися про ваші інтереси з питань, що становлять взаємну цікавість, та 

дії, необхідні для підтримки блакитної економіки в регіоні. 

Обговорення відбуватиметься за такими темами: 

 Дослідження та інновації; 

 Морський зв'язок; 

 Рибальство та аквакультура; 

 Сталий розвиток; 

 Прибережний і морський туризм; 

 Сині кар'єри та навички. 

На семінарі будуть присутні експерти з питань політики, науковці, підприємці та регіональні 

організації для обговорення проблем та можливостей співпраці з питань Чорного моря. Ми 

також намагатимемося визначити спільні дії для підтримки інноваційної та стійкої економіки 

в регіоні. 

«Стратегія нульових відходів – досягнення сприятливого екологічного статусу - BSB257» 

Проект (ZEWSGES)«Місячні координаційні зустрічі проекту» 

Перша і друга щомісячнi координаційнi зустічі проекту  «Стратегія нульових відходів – 

досягнення сприятливого екологічного статусу - BSB257» Проект (ZEWSGES) були реалізовані 

в Skype 30 листопада 2018 року та 11 січня 2019 року відповідно.     
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Координатори проектів, Морські координатори, координатори екосистем, фінансові 

координатори проекту ZEWSGES від Університету Намік Кемаль - Туреччина, Рада з розвитку 

туризму в муніципалітеті Несебр - Болгарія, CIVITAS - Грузія, Асоціація захисту морського 

середовища України - Україна та SUM (експерти екосистемних освітніх послуг). 

Обговорювалась діяльність проекту та однією з найважливіших тем дискусії була 

морська очисна активність. Як запропоновано в проектній заявці ZEWSGES, буде розроблена 

система звітності для забезпечення довгострокового управління процесом участі та 

звітності, що відбудеться після проведення відповідного прибирання прибережних територій 

та збирання морського сміття. Буде розроблено звіти для забезпечення узгодженості між 

різними елементами, країни - учасниці проекту повинні звітувати, при цьому 

забезпечуватиметься необхідна ступінь гнучкості для врахування різних початкових оцінок 

стану впровадження та порівняння результатів в ході проекту. Після розробки звітів, угоди 

про загальний концептуальний підхід до системи звітності, а також щодо загальної 

структури та змісту, решта звітів буде розроблена більш швидким та плавним способом, 

який буде представлений та обговорений під час конгресу і семінарських заходів. Ця 

система звітності буде проводитися партнерською установою, відповідальною за організацію 

окремого конгресу/семінару у форматі, сумісному з відповідними Директивами ЄC, 

керованими PCU і використовуватиметься як платформа для інформування широкої 

громадськості, візуалізації даних про стан навколишнього середовища для продовження 

наукових знань. Інтеграція морських даних та інформації буде контролюватися Керівним 

комітетом. 

На першiй Skype координаційнiй зустрічi були підкреслені наступні моменти, 

Морськими координаторами проекту ZEWSGES для стабільної координації на регіональному 

та національному рівнях:  

1. Виявлення та створення найбільш сприятливих місць проведення обстеження; 

2. Встановлення хорошого контакту в рамках організацій/установ, які здійснюють              

дослідження; 

3. Розвиток і підтримка ефективної системи дослідження; 

4. Підготовка геодезистів; 

5. Введення даних в базу даних/QA на регулярній основі; 

6. Ведення бази даних; 

7. Аналіз даних за допомогою відповідного інструменту; 

8. Регулярна звітність; 

9. Вдосконалення методології безперервно. 
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У виборі обстежуваних ділянок будуть розглянуті наступні критерії: 

Розташування 

 

Можливості 

 Поблизу портів або гавані; 

 Поблизу гирл річок; 

 Поблизу прибережних міських 

територій; 

 Поблизу туристичних місць; 

 У відносновіддалених 

районах. 

 Мають мінімальну довжину 100м; 

 Низький допомірного нахилу; 

 Легкий доступ до моря; 

 Доступність для груп обстеження 

протягом року; 

 В ідеалі не повинно підлягати діяльності 

з прибирання; 

 Діяльність з обстеження, що не 

представляє загрози для видів, які 

знаходяться під загрозою зникнення або 

охороняються. 

Що стосується частоти і термінів проведення обстежень, рекомендується щонайменше 

чотири обстеження на рік, навесні, влітку, восени та взимку. Проте, через великі сезонні 

зміни в кількості сміття викинутого на берег, спочатку більш висока частота обстежень 

може бути необхідна для того, щоб виявити сезонні моделі, які потім можуть бути 

розглянуті при обробці вихідних даних для аналізу довгострокової тенденції. 
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