Структури

Завдання
Основним

завданням

(СУП)

для

Результати

підтримки аналізу тої ролі, яку відіграють ключові

Проект

елементи у процесі переходу. Провідним принципом

підсумкових

були

підлягають оголошенню, надані на Інтернет-сайті. У

спільна

розробка

знаннями

та

адаптивне

управління

прикладі

семи

і

спільне

інструментами,
водними

басейнів,

які

користування

NeWater

представив

документів.

підтримуючими

результаті

ресурсами,

одержано 12 продуктів:

стали

на

предметом

узагальнення

більш

Усі

ніж

200

результати,

підсумкових

документів

Структури
бази

переважаючих зараз режимів управління водами

Басейни річок, досліджені у рамках проекту

процесу накопичення знань, та загальний опис

басейнів річок до більш адаптивних режимів у

NeWater:

системи для декількох басейнів.

майбутньому.

Цей

перехід

переходу

вимагає

від

2. Рекомендації

прийняття

управління

що

включаючи

відносно

було

переходу

1. Прототип

вимогу

NeWater

і

дослідження.

задовольнити

проекту

управління

даних

і

процесів

відносно

переходу,
управління,

невпевненості,

які

концепції високо-комплексного управління водними

допомагають зрозуміти вибір підходу до різних

ресурсами. Проектом NeWater виділено наступні

типів

ключові

управління.

елементи

системи

управління

водними

невпевненості

у

процесі

адаптивного

ресурсами: керівні структури, галузеве об’єднання,

3. Узагальнення результатів проекту NeWater, які

масштаби

відносяться до «найгостріших політичних проблем»,

аналізу,

управління

інформацією,

інфраструктура, фінанси та послаблення ризику.

зв’язаних

Дослідження

сторін та глобальними (кліматичними) змінами.

переходу

були

цих

методики,

зосереджені

елементів

якою

до

на

процесах

більш

відрізняється

із

невпевненістю,

участю

залучених

адаптивної

4. Книга адаптації з урахуванням клімату та водних

комплексне

ресурсів, яка допомагає зрозуміти різні адаптивні

управління водними ресурсами (КУВР). Розробка

стратегії в умовах кліматичних змін.

концепцій та інструментів, керуючих комплексним

Щоб

діяльність

5. Оцінка сценаріїв гідроресурсів для районів, які

аналізом,

та

перемін,

яких

підтримка

продвинути

дослідницьку

покрокового

процесу

Європейського Союзу у сфері управління водними

підлягали ситуативним дослідженням, враховуючи

управління

водними

ресурсами та надати підтримку введенню Водної

найостанніші досягнення моделювання кліматичних

ресурсами, були наріжним каменем дослідницької

рамочної директиви і Водної ініціативи ЄС, NeWater

змін.

діяльності проекту NeWater.

також ділився досвідом та новинами через діалог та

6. Порівняння

публікації.

досліджених районів, приділяючи увагу до різниці у

зазнає

Цілі проекту
Основна

мета

адаптивних

стратегій

усіх

розумінні кліматичних змін та стратегій адаптації.

проекту

NeWater

полягала

у

зрозумінні та полегшенні переходу до адаптивних
стратегій

комплексного

ресурсами.

Ці

стратегії

управління
спеціально

водними

створені

на

7. Опис порядку аналізу динамічної уразливості та

Методологія
Площі

басейнів

Гвадіана,

Ніл,

адаптивної спроможності.
семи

річок

Оранжева,

(Амудар’я,

Рейн

та

Тиса)

Ельба,
були

8. Спеціальний випуск про участь, з наданням
різних

підходів

учасників

до

досліджень

і

культурних,

вибрані для ситуативного аналізу, щоб установити

управління. Додаткові деталі приведені у журналі

екологічних та технологічних параметрів басейнів

зв’язок між практичною діяльністю та досягненнями

онлайн

річок.

(http://www.ecologyandsociety.org/).

основі

формально

Вони

установлених,

соціально-

тематичного аналізу і дослідницьких інструментів. У

екологічну уразливість та адаптивну спроможність

приймають

тісному співробітництві із науковими партнерами та

індивідуальних басейнів. Таким чином, серед цілей

іншими експертами цілі та потреби залучених сторін

проекту

були ретельно розглянуті і враховані.

NeWater

була

до

уваги

розробка

комплексної

«Екологія

та

суспільство»

(Продовження на наступній сторінці)

Проектний консорціум

Результати (продовження)
9. Рекомендації
адаптивного

проекту

управління

NeWater
водними

відносно

ресурсами,

з

поясненням користі та результатів переходу до
адаптивного управління, а також уроки, винесені з
цього переходу.

 Алтерра, Університет та Дослідницький центр м.
Вагенінген
 Центр екології та гідрології, Волінгфорд
 Семагреф
 Геологічна служба Данії та Гренландії

10. На порталі WISE-RTD (http://wise-rtd.info/) був
створений

 Інститут дослідження екологічних систем, Університет м.
Оснабрюк

спеціальний

розділ

про

управління водними ресурсами, який

адаптивне
забезпечує

 ООО «HR Волінгфорд».
 Міжнародний інститут аналізу прикладних систем
 Стокгольмський інститут екології, Оксфордський центр
 Ташкентський Інститут іригації та меліорації

додатковий доступ до основних результатів проекту

 Центр дослід. екологічних систем, Університет м. Касель

NeWater.

 Дослідницька робоча група з організаційної та кадрової
психології, Католицький університет м. Лювен

11. Компакт-диск

з

учбовими

матеріалами

для

підвищення знань осіб, які «тренують» менеджерів

план

онлайн

з

інструкціями

для

викладачів відносно учбових матеріалів по темі
адаптивного

 Університет м. Кранфілд
 Інститут екології
 Фонд ім. Енріко Матеї компанії «Ені»

водних ресурсів.
12. Учбовий

Нові підходи до
адаптивного
управління водними
ресурсами в умовах
невпевненості

управління

басейнами

річок

(http://www.newatereducation.nl/).

 UFZ - Центр екологічних досліджень ім. Гельмгольца
 Міжнародний центр комплексної оцінки та сталого
розвитку, Університет м. Маастрихт
 Інст. гідродинаміки, Академія наук Чеської Республіки
 Інститут природних ресурсів
 НДІ водних рес., Державна Рада наукових досліджень
 Інститут зварки та гарантії якості

NeWater – Нові підходи до адаптивного
управління водними ресурсами в умовах
невпевненості

 Усесвітній союз охорони природи (Міжнародна неурядова
організація)
 Муніципальний університет м. Манчестер
 Інститут метеорології ім. Макса Планка
 Національний науковий центр медичних та біотехнічних
досліджень
 Потсдамський Інсt. дослідження кліматичних впливів

Консорціум:
39 партнерів з 15 країн
Координатор проекту:
Професор, Д-р Паль-Востль, Інститут
дослідження екологічних систем,
Університет міста Оснабрюк, Німеччина

 РБА, Технічний Університет м. Дельфт
 Рийксватерстат(управління дорожніми та водними
ресурсами), Центр управління водними ресурсами
 ООО Сіікон (Суспільство-Економіка-ЕкологіяКонсультації), Німеччина
 Інститут дослідження водних ресурсів ім. Т.Г. Масарика
 Мадридський університет «Комплютенс»
 Університет м. Умеа

Об'єднаний Проект
у 6-й базовій програмі ЄС

 Університет м. Ексетер
 Політехнічний університет м. Мадрид

Адміністрація проекту:
Д-р Бритта Кастенс та Д-р Ільке Боровски
contact@newater.info
Інтернет-сайт проекту: www.newater.info

 Університет м. Твенте
 Факультет землезнавства і біологічних наук, Вільний
Університет Амстердаму
 Університет м. Вагенинген
 Центр наукових досліджень, Університет м. Бонн
 Оксфордський Університет
 Геологічна служба Іспанії (Партнер без фінанс. від ЄС)

2005 – 2009
www.newater.info
Підтримується ЄС на підставі контракту 511179 (GOCE)

