SECNET
"Institucionalno čezmejno sodelovanje za krepitev varnosti v pristaniščih"
Projekt sofinancira program Interreg V A Italija-Slovenija.
Projekt SECNET na konferenzi Cybertech 2018
Pristanišča Benetke, Trst in Koper bodo v okviru projekta SECNET preučevala dve področji pristaniške
varnosti: fizično in kibernetsko varnost.
Zlasti zadnje področje je velikega pomena za pristanišča programskega območja in evropska
pristanišča: spomnimo se primera napada hekerjev iz Maerska prejšnjega junija, ki je zajel tudi
terminal v Rotterdamu in povzročil prekinitev dejavnosti družbe za 10 dni s hudimi gospodarskimi
posledicami. S tega vidika so izraelska pristanišča, ki jih upravlja ena sama pristaniška uprava, najbolj
napredna na svetu, ne nazadnje iz očitnih geopolitičnih razlogov.
Z njimi smo stopili v stik v okviru DS 3.1 projekta SECNET ‒ izbira evropskih/mednarodnih dobrih praks
‒ pristanišče Trst je prejelo povabilo za udeležbo na letni konferenci Cybertech, ki namenja en del
področju kibernetske pomorske in pristaniške varnosti, ki bo v Tel Avivu 30. in 31. januarja 2018.
Cybertech je ena izmed najpomembnejših konferenc in razstav na področju informacijske tehnologije
izven Združenih držav in na njej mednarodna skupnost udeležencem ponuja edinstveno in posebno
možnost spoznavanja najsodobnejših inovacij in rešitev s področja. Osnovni cilji konference so
mreženje, krepitev zavez in oblikovanje novih sodelovanj. Cybertech Conference & Exhibition je
predstavila strategije in rešitve poslovnih težav, ki so povezane z globalnim tveganjem v informatiki in
se soočajo z različnimi izzivi na številnih področjih: finance, promet, javne storitve, obramba,
raziskave in razvoj, proizvodnja, telekomunikacije, zdravstvo in uprava.
Konferenca Cybertech je prvič posvetila dva posebna dela samo pomorskemu in pristaniškemu
področju in pri tem obravnavala morebitne tehnološke rešitve za premoščanje obstoječih tveganj.
Konference so se udeležili predavatelji in udeleženci svetovnega pomena, kot so na primer
mednarodni strokovnjaki s področja, med katerimi je pristanišče v Rotterdamu, pooblaščenec za
kibernetsko varnost (Cyber Security Officer ‒ CySO) pomembnih pomorskih družb, svetovalci in
zasebna podjetja.
Udeležba na konferenci Cybertech 2018 je veliko prispevala k poglobitvi znanja dokaj novega
področja, ki se stalno spreminja, in k navezavi močnih mednarodnih vezi ‒ tudi prek srečanja B2B s
Pristaniško upravo Izraela, s čimer so prispevali k prepoznavnosti projekta SECNET, o katerem je bil
govor na okrogli mizi 30. januarja 2018.

Čezmejno usposabljanje o varnosti v pristanišču Benetke
27. februarja 2018 je v pristanišču Benetke potekal čezmejni seminar o varnosti in kibernetski
varnosti v okviru projekta SECNET, ki je bil predstavljen oktobra lani v Trstu in je nastal s ciljem, da
bi povečali institucionalno zmogljivost in čezmejno upravljanje pristaniške varnosti. Cilj projekta
SECNET je povečali pristaniščem znanje in sposobnosti, in sicer s pomočjo inovativnih informacijskih
sistemov in s skupnimi tehničnimi in strokovnimi kompetencami na čezmejni ravni.
Izsledki seminarja dajejo ustrezen odgovor na potrebo odgovornih za varnost v pristaniščih Severnega
Jadrana po dodatnih in usklajenih ukrepih na področju varnosti za izboljšanje postopkov pretovora
blaga in konkurenčnosti pristanišč ter gospodarskega razvoja na udeleženih območjih.
Dogodek se je delil na 3 tematske dele. Udeležili so se ga predavatelji oziroma mednarodni
strokovnjaki z različnih področij. Čezmejnega izobraževanja se je udeležilo 50 vodij in funkcionarjev
za pristaniško varnost iz pristanišč Severnega Jadrana.

Preberite tiskarsko sporočilo tukaj.

2. sestanek koordinacijskega odbora projekta SECNET v Kopru
Partnerji projekta SECNET, ki ga sofinancira program Interreg V A Italija-Slovenija 2014‒2020, so se
ponovno srečali v torek, 6 marca 2018, v Kopru na 2. sestanku koordinacijskega odbora čezmejnega
projekta na temo krepitve varnosti v pristaniščih Severnega Jadrana. Med sestankom so bili
predstavljeni in dorečeni situacija izvajanja pilotnih aktivnosti, ki jih sofinancira SECNET, smernice in
cilji komunikacijskega načrta glede učinkov in rezultatov projekta ter poročanje o porabi projektne
dotacije. Izobraževanje z dne 27. februarja, ki ga je na temo usposabljanja o uporabi IKT-sistemov za
varnost v pristanišču organizirala Pristaniška uprava Vzhodnega Jadrana Benetk in Chioggie, je poželo
velik uspeh in vsi partnerji so na to zelo ponosni. Prav tako tudi sporočilo Univerze na Primorskem o
zanimanju, ki ga je vzbudilo, in o odzivih, ki so jih prejeli na tehnični vprašalnik projekta SECNET z
odgovori enajstih evropskih pristanišč, kar pomeni dve tretjini vprašanih: to omogoča objavo poročila
o dobrih praksah na lokalni (čeznacionalni) in evropski (mednarodni ravni). Prvi učinki omogočajo tudi
velik korak naprej pri izdelavi čezmejnega akcijskega načrta s področja pristaniške varnosti.
V luči vseh teh potrdil o aktualnosti vsebin projekta SECNET so bile obravnavane metode in cilji
diseminacije predvidenih učinkov, ki bodo omogočili udeležbo deležnikov s področja in kapitalizacijo
izkušenj v teku tudi v širšem čeznacionalnem okviru Jonsko-Jadranske in Alpske makro regije, katere
del sta tudi Italija in Slovenija.

Partnerji: Pristaniška uprava Vzhodnega Jadrana - pristanišče Trst, Oblast pristaniškega sistema Severnega
Jadrana - pristanišči Benetke in Chioggia, Univerza Trst, Luka Koper, Univerza na Primorskem in Izvršni
sekretariat Srednjeevropske pobude (InCE).
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