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Общи граници. Общи решения.

Иновации и споделяне на знания за устойчивост
и намаляване на морските отпадъци
в Черноморския басейн

Проектът
„Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за
мониторинга на околната среда и инструменти за данни за
Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за
намаляване на морските отпадъци“ или МАРЛИТЕР е иновативен
проект, който използва информационни технологии за подпомагане
на политиките за устойчиво управление, неформално образование и
изграждане на капацитет за намаляване на твърдите отпадъци в
морето. Проектът е финансиран от Съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2014 — 2020“. Петте партньорски организации
— Черноморска мрежа на НПО от Варна, Маре Нострум от
Констанца, Румъния, Солунският университет „Аристотел“, Гърция,
Украинският научен център за екология на морето от Одеса и
Черноморската екоакадемия от Батуми, Грузия — работят заедно за
подобряване на сътрудничеството за мониторинг на околната среда,
един от основните приоритети на програмата.
Проектът се гради върху сътрудничество между НПО,
университет и изследователски институт за споделяне на знания и
подкрепа за общи политики за намаляване на морските отпадъци и
сътрудничество между черноморските държави. Той насърчава
използването и интегрирането на отворени данни в продукти и
услуги за морската околна среда.
Общата цел на проекта е да стимулира по-силно трансгранично
интегриране на информация, знания и експертиза за мониторинга
на околната среда и проблема с морските отпадъци между страните
в Черноморския басейн. Партньорите по проекта се стремят да
постигнат това чрез изпълнението на три специфични цели:
џ да предоставят, управляват и интегрират информация и
знания;
џ да разработят, пуснат в действие и промотират уеб портал и
продукти, базирани на данни;
џ да повишат капацитета на заинтересованите страни да
използват инструменти, основани на информационни
технологии и продукти от данни.

Предизвикателства пред Черноморския басейн
Морски отпадъци са всички устойчиви произведени или обработени
предмети от твърди материали, които са изхвърлени или
изоставени в морската и крайбрежната околна среда. Те са
сериозно предизвикателство и за Черно море, което е обект на
съществен натиск от наземни източници на замърсяване в големия
водосборен басейн, надхвърлящ 2 млн. кв. км, в който попадат
територии от над 20 страни. Гъстонаселеното крайбрежие,
развитието на туризма, интензивното корабоплаване и
замърсяването от реки, пристанища и промишлени зони
допълнително влошават ситуацията.
Замърсяването на околната среда и особено попадналите
твърди отпадъци в морето, които се пренасят от природните
стихии, не признава националните граници. МАРЛИТЕР е
ориентиран към резултати, които включват съвместни усилия на
различни заинтересовани страни от региона за справяне с
множеството въпроси, свързани с околната среда. На оперативно
ниво е необходимо подобряване на мониторинга на околната среда
и източниците на разпространение на морски отпадъци, за да бъде
постигнат напредък при намаляване на отпадъците в морето. Затова
проектът работи за регионален трансграничен обмен и интеграция
на информация, данни, знания, добри практики и експертиза за
мониторинг на околната среда и морските отпадъци; насърчаване
на иновативни решения, основани на информационни технологии;
ангажиране на заинтересовани страни от различни сектори,
включително младежи чрез гражданска наука и е-обучение.
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Общодостъпни данни
Данни за морската околна среда се събират от много институции
във всички страни. Най-ценни са стандартизираните данни в
отворен формат, които следват съгласувани правила и стандарти за
качество. Свободният и бърз достъп до тази надеждна и точна
информация е от решаващо значение за справяне със заплахите за
морската среда, за разработване на политики и законова рамка за
защита на уязвими области от нашето море и крайбрежие, за
разбиране на тенденциите и прогнозиране на бъдещите изменения.
Черно море и заплахите за състоянието му като морските отпадъци
не са изключение. Качествените и достъпни данни са необходимо
условие за добро управление, информирано общество и успешни
политики за устойчиво икономическо развитие чрез син растеж.
МАРЛИТЕР предоставя свободен достъп до научни данни за
постигане на положителни дългосрочни ефекти върху обществения
дебат за състоянието на Черно море и необходимите политики за
неговото подобряване. Базираните на данни продукти и услуги на
проекта са свързани с ежедневни аспекти на околната среда,
състоянието на морето, политиките и мерките за предотвратяване
на замърсяването с морски отпадъци и опазване на живите ресурси
в морето. Това спомага за по-информирано ползване на ресурсите,
разпространение на знания и формиране на активно гражданско
участие, което подкрепя демократизацията на науката,
общественото развитие и подобряването на управлението.
МАРЛИТЕР помага на заинтересованите страни от региона да
разберат, че за живо море и устойчива синя икономика, трябва да
използват и инвестират в най-добрите научни постижения, данни и
технологии, които са от критично значение за дългосрочното
развитие. Проектът отделя особено внимание на обучението и
споделянето на знания, защото уменията и образованието са
ключови фактори за бъдещи иновации. Продуктите и услугите с
данни в МАРЛИТЕР стъпват върху надежден фундамент от знания и
се допълват от управленски ресурси, които подкрепят и
вдъхновяват за иновации. МАРЛИТЕР работи за изграждане на
култура за иновации и споделяне на знания, за да допринесе за
превенция и намаляване на морските отпадъци и за прилагане на
устойчиви политики в Черноморския басейн.

Интерактивен инструмент
Централен продукт за МАРЛИТЕР е иновативният информационен
инструмент за Черноморския басейн, проектиран за нуждите на
морските заинтересовани страни. Този интерактивен, ориентиран
към потребителите портал поддържа различни дейности, основани
на знания. Той включва актуална информация за мониторинга и
състоянието на морските отпадъци.
Картен интерфейс осигурява достъп до богат набор от данни за
крайбрежната и морската среда в петте страни по проекта и в целия
регион. Инструментът, основан на геопространствена
информационна система, предлага интерактивно ползване на
информация за факторите на морската околна среда чрез картен
интерфейс. Над сто географски слоя представят различни отворени
данни за биотичните и абиотичните фактори, които имат отношение
към състоянието на морската околна среда и нивото на
замърсяване с морски отпадъци в национален и регионален мащаб.
Симулация демонстрира къде биха достигнали пластмасови частици
след попадането им в морето от различни черноморски градове.
Важни компоненти на портала са инструмент за подпомагане на
политики и модул за е-образование. В портала може да бъде
намерена и информация за дейности по изграждане на капацитет на
национално и регионално ниво. Работи и платформа за
информационен обмен по теми, свързани с морската околна среда.

В помощ на политиките
Инструментът за подпомагане на политиките е важна част от
информационния портал. Той води потребителите през процеса на
изграждане и прилагане на ефективни политики за намаляване на
морските отпадъци. Включва преглед на националните законови
рамки, бази данни със заинтересовани страни и препоръки за добри
практики. Целта на инструмента е да предостави достъпни данни и
ресурси в удобен формат за администрацията, бизнеса,
изследователи и експерти, ангажирани с формулиране на политики
в полза на морската среда и всички, които зависят от нея.
Законовата рамка е представено хронологично от първите
международни договори за опазване на морската среда от 70-те
години на ХХ век през регионалните морски конвенции от 90-те и
развитието на екологичната правна рамка на Европейския съюз и
националното законодателство до 2020 г.
Представянето на заинтересованите страни включва описание
на институции и агенции, отговорни за вземане на решения за
морската и крайбрежната среда и за намаляване на морските
отпадъци. Разнообразни препоръки, част от добри практики, са
организирани по теми. Те предоставят достъп до национален и
регионален опит в сектори като управление на отпадъците на
сушата и в корабоплаването, практики за управление на отпадъци
от риболовния сектор, както и повишаване на осведомеността,
законови и икономически мерки, източници на финансиране за
нови дейности.

Електронно обучение
Модулът за електронно обучение е важна част от интерактивния
портал. Той има за цел да подготви младите хора за по-дълбоко
разбиране за морската среда, да им помогне да развият умения за
участие в гражданска наука и да ги насочи при вземането на
ежедневни решения за намаляване на морските отпадъци. Курсове
за е-обучение с материали от модула се прилагат успешно в
страните по проекта.
Обучителните материали покриват серия от теми за морската
среда и са адаптирани за целите на неформалното обучение. Всяка
тема е разработено в кратка презентация или видео, придружени от
тестове, задачи и примерни дейности за работа в клас или на
открито. Основните теми са:
џ Гражданска наука — подходи и видове дейности
џ Характеристика и особености на черноморската екосистема
џ Регионална политика за опазване на морето
џ Цели и методи за мониторинг на околната среда
џ Мониторинг на отпадъците по плажовете и как всеки може да
допринесе за него
џ Какво се случва с отпадъците, които плават, потъват на дъното
или се разпадат на микроскопични частици
џ Екологични, икономически и социални последици от
замърсяването с морски отпадъци
џ Как да намалим морските отпадъци на европейско, регионално
и национално ниво, както и чрез ежедневните си действия
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