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1. POGODBA O MOKRIH POVRŠINAH SISTEMA LAGUNE CAORLE
Strateški element za doseganje ciljev projekta je podpis sporazuma z deležniki, ki
uporabljajo lokacije in Dežela Veneto za nadaljevanje izvajanja prilagoditvenih
ukrepov, opredeljenih s simulacijo PES - Zaščita pred neurjem. z obrambo naravnih
sipin.
Za namene identifikacije deležnikov je Odlok deželne vlade (DGR) št. 1401 z dne 29.
avgusta 2017, s katerim je deželna vlada, v okviru izvajanja projekta WETNET,
financiranega iz programa Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, potrdila
dogovorjeni programski sporazum v skladu s čl. 2, odstavek 203, točka a), zakona z dne
23. decembra 1996, št. 662, imenovani "Pogodba o mokrih površinah sistema lagune
Caorle", ki so jo nato podpisali predsednik deželne vlade 30. decembra 2019 in vsi
sodelujoči subjekti, s tem, da je Konzorcij za melioracijo vzhodnega Veneta tisti organ,
ki je odgovoren za "pogodbo o mokrih površinah sistema lagune Caorle".
"Pogodba o mokrih površinah sistema lagune Caorle" (v nadaljnjem besedilu: CdAU),
predvideva vključevanje lokalnih akterjev (občine, Konzorcij za melioracijo, športna
društva, okoljska združenja, trgovska združenja itd.) in vseh subjektov, ki jih zanimajo
različne zmogljivosti pri razvoju dejavnosti v prostorskem kontekstu "Sistema lagune
Caorle".
Namen CdAU je aktivirati skupne strategije in politike za preprečevanje tveganj,
zaščito sistema, izboljšanje okoljskih virov in lokalni razvoj v prostorskem kontekstu
"Sistema lagune Caorle" z ukrepi, ki so vključeni v »Pogodbeni akcijski program«, ki
identificirajo potencialno zainteresirane strani.
Trenutno je Dežela Veneto podpisnica dogovorjenega programskega sporazuma, ki
ureja CdAU in je posledično dejansko članica skupščine (DGR št. 1433 z dne 1. oktobra
2019).
5. člen dogovorjenega programskega sporazuma določa, da se akcijski načrt "redno
izvaja in posodablja glede na cilje, ki so opredeljeni v strateškem scenariju za prenovo
in ovrednotenje sistema lagune Caorle in zadevnega območja.
CdAU je najprimernejši sogovornik, kjer se v okviru projekta ECO-SMART lahko zahteva
sprejem v "akcijski program" tistih 6 prilagoditvenih ukrepov, ki so opredeljeni s
simulacijo PES - Zaščita pred neurnimi sunki z naravnimi obrambnimi sistemi sipin.
Z DGR št. 1835 z dne 23.12.2021 je deželni svet pooblastil zakonitega zastopnika
projekta, da zahtevo za izvedbo ukrepov predloži skupščini CdAU.
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Dežela Veneto je 2. marca 2022 v okviru plenarne skupščine CdAU predstavila naslednje
predloge prilagoditvenih ukrepov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obnovitvene dejavnosti
Razvoj varovalnih pasov
Izboljšanje heterogenosti ekosistema
Upravljanje s požari
Upravljanje z nevihtami
Povečanje povezljivosti

Z opombo 3192 z dne 14.03.2022 je Konzorcij za melioracijo vzhodnega Veneta sporočil,
da je skupščina CdAU sprejela prilagoditvene ukrepe v akcijski načrt.
S sprejetjem prilagoditvenih ukrepov se začnejo vsi potrebni ukrepi za razvoj PES Zaščita pred neurnimi sunki z naravnimi obrambnimi sistemi sipin.

Slika: Sporazum o sodelovanju med Dežela Veneto in pogodbo o mokriščih sistema lagune Caorle.
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