Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program
Partnerséget építünk.
RISKHUB projekt
Reducing Risks by Improving Interoperability between Slovakia and Hungary for
Better Preparedness
Kockázatok csökkentése a Szlovákia és Magyarország közötti interoperabilitás
fejlesztésével a katasztrófa-készenlét javításáért
A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a
tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.
A fő célcsoport a magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron
megyék, valamint a szlovákiai Košice-okolie, Komárno és Dunajská Streda körzetek önkéntes
tűzoltóságai. Az érintettek megosztják egymással eljárásrendjeiket, tapasztalataikat és
kapacitásaikat. Mobil alkalmazásban rögzítik eszközeiket, ami alapján veszélyhelyzet esetén
riasztják és mozgósítják egységeiket, illetve szervezik projekteseményeiket. Az igények,
beazonosított hiányosságok és bevált gyakorlatok alapján közös képzésekre és kapacitásfejlesztésre
kerül sor. A fő célcsoport tanulási lehetőségeinek maximalizálása érdekében a képzők képzése
módszert alkalmazzuk az önkéntes tűzoltóságok kulcsszereplőinek bevonásával. Kapacitásfejlesztés
szükséges a gyakorlatokon használt eszközök biztosításához. A kisbuszokat kommunikációs
eszközökkel szereljük fel a helyszíni képzések támogatására, a beavatkozásokhoz szükséges mobil
vezetési pontok kialakítására. Az utánfutókat speciális felszereléssel látjuk el villámárvizek, extrém
viharok, vegetációtüzek leküzdéséhez, valamint elsősegélynyújtáshoz. Felnőttképzési módszerekkel
támogatjuk a felkészülést, ideértve a meglévő és az újonnan kifejlesztésre kerülő, szlovák, magyar
és angol nyelvű e-learning modulokat is.
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A kifejlesztett beavatkozó kapacitás révén a kiképzett kulcsszereplők a saját területükön képesek
lesznek átadni megszerzett tudásukat a többi tagnak, ezáltal biztosítva az önkéntesek fenntartható
képzési lehetőségeit.
A közös felkészülési tevékenységek egy nagyszabású záró terepgyakorlattal érnek végett, ahol
száznál is több résztvevőnek kell bizonyítania felkészültségét. Ezen esemény célja tesztelni az
eljárásokat, koordinációt, együttműködést és kommunikációt.
Az önkormányzat részvételével biztosítja az önkormányzattal együttműködésben álló önkéntes
tűzoltó szervezetek jelenlétét a projekt megvalósításában. Bevonásuk garantálja a megfelelő
szakmai képviseletet a szakmai tervezésben, a képzéseken és a gyakorlaton.
Az önkormányzat kiemelt érdeke a területén működő önkéntes tűzoltók magas szintű szakmai
felkészültsége, valamint az, hogy szükség esetén a határon túlról is érkezhessen segítség. A projekt
elősegíti az együttműködés elmélyítését a résztvevő szervezetek között az országhatárokon belül, és
a határon túl is.
A közösségi támogatás összege: 335 859,65 EUR
A Reste község által elnyert támogatás összege: 42 458,35 EUR
Projekt vezető partner: Budapesti Tűzoltó Szövetség
Projekt partnerek: Komárom–Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Tűzoltó Szövetség, Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség, Önkéntes tűzoltó testület Bős,
Reste község, Szilas község
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Programe spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko
Budujeme partnerstvá.

RISKHUB projekt
Reducing Risks by Improving Interoperability between Slovakia and Hungary for
Better Preparedness
Znižovanie rizík zlepšovaním interoperability medzi Slovenskom a Maďarskom pre
lepšiu pripravenosť
Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy
zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.
Hlavnými cieľovými skupinami sú dobrovoľné hasičské zbory okresov Borsod-Abaúj-Zemplén,
Komárom-Esztergom a Győr-Moson-Sopron v Maďarsku, ako aj Košice-okolie, Komárno a Dunajská
Streda na Slovensku. Zainteresované strany sa organizovane delia o svoje prevádzkové postupy,
vedomosti, skúsenosti a kapacity. Cez mobilnú aplikáciu zhromažďujú a zaznamenávajú svoje
prostriedky, aby varovali a mobilizovali svoje jednotky v prípade núdze a organizovali projektové
udalosti. Na základe potrieb, identifikovaných medzier a osvedčených postupov sa bude poskytovať
konzistentné školenie a zvyšovanie kapacít. Pre maximalizovanie vzdelávacej príležitosti cieľovej
skupiny, používame školiteľskú metódu vzdelávanie vzdelávatelov so zapojením kľúčových osôb z
dobrovoľných hasičov. Zvyšovanie kapacít je potrebné na zabezpečenie dostatočých prostriedkov
počas cvičení a podujatí. Minibusy sú vybavené komunikačnými nástrojmi na podporu školenia na
mieste a na poskytovanie mobilných kontrolných bodov pre zásahy. Prívesy sú vybavené špeciálnym
vybavením na boj proti povodniam, extrémnym búrkam, vegetačným požiarom a starostlivosti o
zranených v núdzových situáciách. Zasahovaciu pripravenosť podporujeme prostredníctvom metód
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odbornej prípravy dospelých vrátane existujúcich a novo vyvinutých modulov elektronického
vzdelávania v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.
Prostredníctvom rozvinutej zasahovacej kapacity budú vyškolené kľúčové osoby schopné preniesť
svoje získané znalosti ostatným členom vo svojej oblasti, čím dobrovoľníkom poskytnú udržateľné
možnosti odbornej prípravy.
Výsledkom spoločných prípravných aktivít je rozsiahle cvičenie v teréne, v ktorom musí viac ako 100
účastníkov preukázať svoju pripravenosť. Účelom tejto udalosti je otestovať ich postupy,
koordináciu, schopnosť spolupracovať a komunikovať.
Za účasti obce zabezpečuje prítomnosť dobrovoľných hasičských organizácií v spolupráci s obcou pri
realizácii projektu. Ich účasť zaručuje primerané profesionálne zastúpenie v odbornom plánovaní a
odbornej príprave.
Hlavným cieľom obce je vysoká úroveň profesionálneho školenia dobrovoľných hasičov pôsobiacich v
jej oblasti, ako aj možnosť v prípade potreby dostať pomoc spoza hraníc. Tento projekt pomôže
prehĺbiť spoluprácu medzi zúčastnenými organizáciami v rámci jednotlivých štátov i za ich
hranicami.
Celkový rozpočet projektu: 335 859,65 EUR
Rozpočet projektu Obec Rešica: 42 458,35 EUR
Vedúci prijímateľ: Budapesti Tűzoltó Szövetség
Partneri projektu: Obec Brestovec, Obec Rešica, Dobrovoľný hasičský zbor Gabčíkovo,
Komárom–Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség, Borsod-AbaújZemplén Megyei Tűzoltó Szövetség,
Obec Rešica, Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
www.skhu.eu
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