Półmetek projektu EDEN – słuszna inicjatywa w obecnej sytuacji
międzynarodowej
Niepewna sytuacja światowej gospodarki oraz niestabilność polityczna powoduje wzrost
napięć na szczeblach krajowych oraz międzynarodowym. Tak rozwijająca się sytuacja stanowi
podatny grunt dla działań terrorystycznych, włączając w to zagrożenia typu Chemicznego,
Biologicznego, Radiologicznego i Nuklearnego (CBRN). Właśnie w tym kontekście zakrojone na dużą
skalę projekty badawcze, takie jak EDEN (End-user driven DEmo for cbrN) zyskują coraz większe
znaczenie.
Projekt EDEN współfinansowany jest przez Komisję Europejską (KE) w ramach 7 Programu
Ramowego Unii Europejskiej (7PR UE) i ma na celu wniesienie europejskich możliwości w zakresie
zapobiegania i reagowania na zagrożenia typu CBRNE na wyższy poziom integracji. EDEN,
wykorzystując m.in. dorobek wcześniej zrealizowanych projektów naukowo-badawczych UE,
skoncentrowany jest na organizacji trzech demonstracji technologicznych, gdzie innowacyjne
rozwiązania zostaną zweryfikowane podczas międzynarodowych ćwiczeń terenowych.
Obecnie, projekt EDEN zbliża się do półmetku i może pochwalić się terminową realizacją
poszczególnych etapów. Od początku projektu, poziom współpracy pomiędzy 36 Partnerami ciągle
wzrasta przynosząc wyraźne korzyści dla jego produktywności. Warto wspomnieć, iż pośród ostatnich
najważniejszych osiągnieć znalazło się wydanie pierwszej wersji „sklepu EDEN” (EDEN Store),
stanowiącego odwzorowanie koncepcji App Store, zaś wypełnionego innowacyjnymi narzędziami,
protokołami i procedurami odpowiednimi dla działań związanych z zarządzaniem kryzysowym w
przypadku zagrożeń o charakterze CBRN. „Sklep EDEN” będzie również punktem odniesienia dla
wyboru konkretnych narzędzi, które wykorzystane zostaną podczas końcowej demonstracji, mającej
na celu wykazanie użyteczności projektu EDEN we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego w
zagrożeniach typu CBRNE.
W ostatnich miesiącach Partnerzy projektu włożyli również dużo starań w rozbudowę
Platformy Użytkowników Końcowych oraz wzrost zaangażowania jej poszczególnych członków w
realizację projektu. W tym celu Partnerzy uczestniczyli w wielu spotkaniach, spośród których
najważniejszym
było
listopadowe
spotkanie
w
Brukseli:
https://eden-securityfp7.eu/eden,id,106.html .
Nowy rok rozpocznie się od organizacji w Polsce serii ważnych warsztatów i demonstracji,
podczas których partnerzy Konsorcjum oraz Użytkownicy Końcowi spotkają się, aby wspólnie
dyskutować kwestie zarządzania sytuacjami kryzysowymi o charakterze radioaktywnym i nuklearnym,
będących tematem demonstracji projektu EDEN zaplanowanej na kwiecień 2016.
Więcej informacji oraz aktualności
http://www.eden-security-fp7.eu
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