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Каква ще е дейността на 
 FIRE-RES?

FIRE-RES ще разработи, внедри, надгради и
демонстрира 34 иновативни решения,
които следват от предизвикателства на
т.нар. Екстремни горски пожари.
Механизмът на действие на решенията
ще бъдат тестван на практика в 11 бр. т.
нар. "Лаборатории на живо".

Лабораториите на живо и партньорите са
разположени в широк диапазон от
региони в Европа и извън нея.

Партньори

Абонирайте се за нашия бюлетин

Иновативни решения за
устойчиви на пожар

територии
 Свържете се с нас

www.fire-res.eu
fire-res@ctfc.cat 
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Поведение и
движещи сили на

екстремните
горски пожари

Управление при
извънредни

ситуации

Ръководство,
общество,

комуникация и
осъзнаване на риска

Ландшафт и
икономика

 

Поведението и
развитието на

Екстремните горски
пожари са уникални

и недостатъчно
проучени. FIRE-RES

ще анализира
специфичните

движещи сили, а
също развитието и

поведението на
Екстремните горски

пожари.
 

Управление при
извънредни

ситуации.

Управление чрез
реално приложими
мерки за създаване

и поддържане на
ефикасни от

икономическа
гледна точка

ландшафти и местни
общности, са двата

базови фактора. 
 

Каква е ролята на
управлението и
обществото по

време на Екстремни
горски пожари? FIRE-

RES приема и
развива проактивен
управленски подход

за по-висока
издръжливост,

осъзнаване на риска
и подобряване на
комуникацията в

обществото.
 

Екстремните горски пожари се превръщат в
голяма екологична, икономическа и
социална заплаха в целия свят. Поради
изчерпване на традиционните  стратегии, за
потушаване на пожари, все повече се осъзнава
на приложно, теоретично и политическо ниво
необходимостта от разработване на нови
подходи, които да се справят с основните
причини и въздействията на екстремните горски
пожари.

FIRE-RES е 4 годишен проект (2021-2025), който
се ръководи от Центъра за горски науки и
технологии на Каталуния в Испания и е
финансиран по програмата за изследвания и
иновации на Европейския съюз Х-2020.

Какво е FIRE-RES?

     Нашите цели
 
Да се даде ясна дефиниция на
понятието Екстремни горски
пожари, служеща като основа за
справянето с предстоящите
предизвикателства. 

Да се разработят, демонстрират и
внедрят иновации на технологично,
социално, здравно/безопасно,
административно, екологично и
икономическо ниво.
 
Да се интегрират и подобрят
резултатите от иновациите,
прилагани на местно ниво в
Лабораториите на живо, в Европа
и извън нея.

Да се подобри осведомеността на
обществото относно Екстремните
горски пожари и да се дадат
подходящи знания на т.нар.
заинтересованите страни.

FIRE-RES е изграден около концепцията за
интегрирано управление на пожарите. Същият има
социални, икономически, културни и екологични
измерения в планирането и приложението. Неговата
цел е да се сведат до минимум щетите, причинени от
горски пожари и да се увеличат максимално ползите от
поддържане на издръжливи ландшафти. Въвеждането
на интегрирания подход за управление на пожарите,
чрез FIRE-RES е на основата на 4 главни стълба:

Нашият подход

FIRE-RES има за цел да подкрепи прехода към по-
устойчиви ландшафти и местни общности,
които се изправят пред опасността от Екстремни
горски пожари в Европа и извън нея.


