TRAP

Проект: „Развој и имплементација на индексот на здравјето на прекуграничното загадување на воздухот“ (кратенка „TRAP“)
Пуштање во употреба на мерна станица за квалитет на воздухот
Мала официјална церемонија беше организирана за одбележување на официјалниот почеток на работа на станицата во
Гевгелија каде министерот за животна средина и просторно
планирање, г-дин Насер Нуредини, министерот за локална
самоуправа, г-дин Горан Милевски, амбасадорот на ЕУ, г-дин
Дејвид Гир, и градоначалникот на општина Гевгелија, г. Сашо
Поцков, им се обратија на присутните.
На 17. ноември 2020 година, општина Гевгелија доби нова
станица за следење на квалитетот на воздухот.
Набљудувачката станица е набавена преку проектот „Развој и
имплементација на индексот на прекугранично загадување на
воздухот во здравството“ кофинансиран во рамките на IPA
„Програмата за прекугранична соработка Грција - Република
Северна Македонија 2014-2020“.
Министерството за животна
средина и просторно планирање како партнер корисник во овој
проект беше одговорно за спроведување на оваа активност и
набавка на мониторинг станицата во Гевгелија и инструментите
за следење на веќе инсталираната станица Битола 1. Набавката
на опрема вклучува една автоматска станица за следење на
квалитетот на воздухот. Новата
станица има анализатори за следење
на Сулфур диоксид (SO2), азотни оксиди (NOX, NO2), јаглерод моноксид
(CO), озон (O3), честички (PM2.5 и PM10). Оваа нова станица ја
надополнува постојната мрежа за набљудување на квалитетот на
воздухот во државата.
Покрај набавката на станицата за
набљудување, во рамките на проектот се
спроведуваат и низа други активности.
Имено, во рамките на оваа програма,
извршена е целосна замена на сите
инструменти во мерната станица Битола 1, и набавени се
инструменти за мерење на PM2,5 честички, за мерната станица
Битола 1 и оваа во Гевгелија. Исто така, набавени се два автоматски
стандардни / референтни примероци со низок волумен за мерење
на суспендирани честички (PM10 и PM2,5) и поставени во близина на
мерните станици Битола 1 и Гевгелија.
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Дополнително, проектот ќе го процени влијанието на квалитетот на воздухот врз здравјето на
луѓето во прекуграничниот регион, ќе развие здравствен индекс, ќе ја зајакне прекуграничната
соработка преку организирање тематска обука, ќе подготви и спроведе повеќе активности за
подигнување на јавната свест на граѓаните. Освен Министерството, други партнери директно
вклучени во спроведувањето на проектот се Центарот за климатски промени - Гевгелија и тројца
партнери од Република Грција (Центар за животна средина на Западна Македонија, Општина Лерин
и Европската регионална рамка за соработка).
За реализација на овој проект, Европската унија преку IPA Програмата за прекугранична соработка
го финансираше проектот во вкупна вредност од скоро еден милион евра за двете земји, а
националното кофинансирање во износ од 15 проценти беше обезбедено од Министерство за
локална самоуправа.
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