Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w partnerstwie z Komendą
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizują projekt
pn. „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa
w województwie wielkopolskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach :
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007−2013
Priorytet III Środowisko Przyrodnicze
Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
Całkowita wartość projektu wynosi: 3.999.997,81 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi: 2.399.998,68 zł
Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
chemiczno-ekologiczne w województwie wielkopolskim w specjalistyczny sprzęt niezbędny do
diagnozowania stanu środowiska naturalnego, zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii oraz
katastrof ekologicznych i chemicznych, a także usuwania ich skutków.
Celem projektu jest: poprawa życia i zdrowia mieszkańców województwa oraz stanu
środowiska poprzez wzrost skuteczności ochrony środowiskowej i ekologicznej obszaru.
Celem bezpośrednim projektu jest: poprawa efektywności systemu informacji o środowisku i
zagrożeniach ekologicznych poprzez doskonalenie stanowisk do analizowania,
prognozowania i unieszkodliwiania zanieczyszczeń naturalnych i awarii technologicznych
dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.
Zakup dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu obejmuje:
- mobilne laboratoria do badań skażenia środowiska wraz ze specjalistycznym wyposażeniem,
- sprzęt multimedialny wykorzystywany do udokumentowania zdarzenia, jego skali i
okoliczności w celu gromadzenia materiałów niezbędnych w dalszym postępowaniu oraz
zapewniający łączność z innymi osobami zaangażowanymi w realizację zadań terenowych,
- sprzęt laboratoryjny służący do określeniu stopnia degradacji środowiska poprzez określenie
stopnia zawartości związków organicznych w wodach, ściekach, glebie i odpadach.
Zakup sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu obejmuje:
samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego wraz ze sprzętem zapewniającym ochronę
osobistą ratowników, sprzętem ratowniczym, sprzętem pomiarowym, sprzętem łączności,
sprzętem oświetleniowym, sprzętem do dekontaminacji, sorpcji i neutralizacji, wyposażeniem
przeciwwybuchowym, narzędziami prostymi, wyposażeniem samochodu, wyposażeniem do
poboru próbek, sprzętem do ratownictwa medycznego.
W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenia stanowią
uzupełnienie projektu inwestycyjnego i mają na celu pełniejsze i efektywniejsze wykorzystanie
przez Beneficjenta zakupionego sprzętu.
Planowane zakończenie realizacji projektu: do końca 2010 roku.

