
 
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА). Този 
материал отразява единствено гледната точка на автора и не отразява задължително тази на Европейския съюз и на Европейската 
изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA). Нито Европейския съюз, нито ръководния орган на      

                           програмата носят отговорност него. 

                                                                                                                                           
Проект CISE-ALERT  

   (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test)  
номер на проекта: 101092633 

 
 

 

 

Основна цел: Проект CISE-ALERT възнамерява да стартира Общата среда за обмен на 
информация за морската област в ЕС (CISE), като инструмент за повишаване на оперативната 
съвместимост и сътрудничество на участниците от ЕС, ангажирани в мисии за морско наблюдение, 
чрез засилване на споделянето на информация.  
 
Начало на проекта: 01.11.2022 г.  
 
Период за изпълнение: 24 месеца 
 
Финансиране: Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури  (ЕФМДРА) 
 
Покана за проектни предложения: EMFAF-2021-PIA-CISE  
 
Общ бюджет на проекта: 2 868 321.55 евро 
 
Бюджет на ИАМА: 124 120.00 евро (85 % предоставени от ЕС чрез ЕФМДРА и 15 % собствен принос) 
 
Координатор на проекта:  
Генерален секретариат за море (SGMer) - SECRETERIAT GENERAL DE LA MER – Франция 
 
Кратко описание на проекта: Проект CISE-ALERT ще тества CISE в работна среда и ще гарантира, че 
има достатъчно данни, услуги и участници, които действително използват CISE, когато тя е вече 
оперативна. За тази цел, консорциумът по проекта обединява представители на митниците, 
военноморските сили, службите, ангажирани с морската безопасност, органи на бреговата охрана, 
доставчици на данни и хидрографски служби от Франция, Италия, Гърция, Португалия, България, 
Словения, Финландия и Нидерландия, които ще работят заедно за преминаване на CISE от настоящата 
преходна фаза към действаща система.  

 
Изпълнението на проекта е разпределено в седем работни пакета: Работен пакет 1 „Управление на 
проекта и координация“, Работен пакет 2 „Определяне на услугите“, Работен пакет 3 „Прилагане на 
услугите“, Работен пакет 4 „Подготовка за изпитание на устойчивостта“, Работен пакет 5 „Оперативно 
валидиране“, Работен пакет 6 „Демонстрационно събитие“, Работен пакет 7 „Комуникация и 
разпространение“  

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: подобрена ефективност и оценка на риска, обмен на 
данни и информация между съществуващите оперативни системи и прилагане на Европейските стандарти 
за оперативна съвместимост на системите.  


