
 
З  лютого 2023 року Одеський 

державний екологічний університет за 
грантовою угодою № 101093985 в межах 
програми Європейської Комісії Horizon 
Europe, у складі консорціуму  європейських 
наукових установ, розпочав  роботу над  
проектом «ВІДНОВЛЕННЯ ВОД 
БАСЕЙНУ ДУНАЮ ДЛЯ ЕКОСИСТЕМ 
І НАСЕЛЕННЯ ВІД ГІР ДО 

УБЕРЕЖЖЯ» (DANUBE4all) https://cordis.europa.eu/project/id/101093985. 
Загальною метою DANUBE4all є розробка комплексного плану дій з 

відновлення басейну річки Дунай, розробленого в безпрецедентному процесі 
спільної роботи з зацікавленими сторонами, враховуючи інтереси громадян 
для підтримки Місії «Відновити наш океан і води до 2030 року». Ґрунтуючись 
на надійних наукових знаннях і нових відкриттях, План дій сприятиме 
покращенню екологічного стану, біорізноманіття та зв’язку екосистем. 
Розробка та впровадження інноваційних «взаємовиграшних рішень, 
заснованих на природі» одночасно призведе до покращення стану вільної течії 
річок і заплав, зниження ризику повеней і посух і підвищення безперервності 
осадів і біоти.  

Метою є адаптація до зміни клімату, а також покращення 
біорізноманіття екосистем, що перебувають під загрозою зникнення. Це буде 
досягнуто шляхом визначення, обробки та масштабування ефективних та 
економічно вигідних реставраційних заходів. DANUBE4all запровадить 
інноваційну демонстраційну діяльність на трьох ділянках у Верхньому, 
Середньому Дунаї та дельті Дунаю. DANUBE4all поєднає екологічні та 
економічні вигоди, створивши індивідуальні бізнес-кейси для підприємств 
малого та середнього бізнесу, а також дасть інноваційні інструменти для 
прискорення залучення громадян і зацікавлених сторін.  
Отже План спрямований на: 
• об'єднання інтересів мешканців басейну; 
• покращення екологічного стану, біорізноманіття та зв'язності екосистем; 
• економічні інтереси; 
• зниження ризику повеней та посух; 
• покращення якості донних відкладень. 

У ході реалізації проєкту учасниками буде: 
I. Зібрана всеосяжна база наукової інформації, що включає дані та розуміння 
процесів у басейні та руслі Дунаю для відновлення та набуття річкової 
екосистемою статусу «free-flowing river». 
ІІ. Проведено демонстраційні заходи та реалізовано бізнес-програми на трьох 
майданчиках - у Верхньому, Середньому та Дельті Дунаю. 
ІІІ. Організовані заходи спрямовані на мобілізацію громадян для управління 
річкою та стимулювання економічних переваг. 

https://cordis.europa.eu/project/id/101093985


IV. Передано результати, знання та інструменти, отримані в басейні Дунаю, у 
п'ять Асоційованих Регіонів для підвищення потенціалу та розробки дорожніх 
карт реплікації для дій щодо відновлення. 

 
 
 
  


