
 

PRoMPt: Działania zapobiegawcze  
w warunkach pożarów leśnych 

2.2. Zagrożenia naturalne i technologiczne 

 

Czas trwania: od października 2008 do grudnia 2011 r. 
 
Partner wiodący: Region Zachodniej Grecji (Grecja) 
 
Partnerzy: Powiat Bielski, Badawczy Akademicki Instytut Technologii 
Komputerowej (Grecja), Instytut Systemów Przemysłowych (Grecja), 
Prowincja Macerata (Włochy), Unia Górska Laga - M Zone (Włochy), Gmina 
Baiao (Portugalia), Gmina Stambolowo (Bułgaria), Gmina Diacopto 
(Grecja), Stowarzyszenie Władz Lokalnych w Aragonie (Hiszpania), 
Katalońskie Centrum Techniki Nauk Leśnych (Hiszpania), Dyrekcja Lasów 
Regionalnych w Kardzhali (Bułgaria); 
 
Budżet całkowity: 1 387 715,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 132 935,00 € 
Dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego: 141 813,69 € 
 
OPIS PROJEKTU 
Celem zasadniczym projektu była wymiana doświadczeń, wiedzy, 
praktykowanych i stosowanych działań taktycznych oraz prewencyjnych 
z zakresu pożarów lasów przez wszystkich jego uczestników. 
 
Konferencja w starożytnej Olimpii (Grecja) w listopadzie 2011 r. była 
ostatnim spotkaniem kończącym i podsumowującym działania związane 
z ochroną lasów przed pożarami, które realizowane były podczas trzech lat 
projektu. W czasie jego trwania uczestnicy wymieniali swoje najlepsze 
doświadczenia w zakresie:  

 wypracowywania i wymiany dobrych praktyk na temat metod, 
planów działania, narzędzi i rozwiązań w zakresie oceny 
zagrożenia pożarowego lasów; 

 przedsięwzięć i skutecznego oddziaływania bezpośrednio 
po powstaniu pożaru lasu; 

 uwzględniania elementów ochrony środowiska i przywracania 
równowagi biologicznej na terenach objętych pożarami lasów; 

 badania metod, procedur, strategii, planów działania w kierunku 
podnoszenia świadomości i szkoleń populacji ludzkiej 
zamieszkałej w rejonie najbardziej zagrożonych pożarami terenów 
leśnych; 

 opracowania optymalnych warunków, stosowanych technik 
i sposobów prowadzenia ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia 
z obszarów objętych pożarami lasów; 

 identyfikacji planów działania i stosowanych strategii władz 
lokalnych i regionalnych w celu uzyskania jak najszybszej 
odbudowy leśnych terenów popożarowych; 

 doskonalenia operacyjno-taktycznych sposobów walki z pożarami 
lasów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik. 

Uczestnictwo w projekcie było też okazją do zaprezentowania 
sprawdzonych dobrych polskich rozwiązań w zwalczaniu pożarów 
leśnych, a szczególnie doświadczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej. 
 

http://www.prompt-interreg.eu/ 

Zdjęcia obrazujące realizację działań udostępnione zostały 
przez Powiat Bielski oraz pobrane ze strony projektu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 


