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Ieguvumi no iesaistīšanās
Iepazīstināt ar savu izpratni par ilgtspējīgu un integrētu
pārvaldību
Viedokļu apmaiņas iespējas ar dažādu jomu iesaistītajām
pusēm
Iegūt padziļinātu izpratni par ūdens, zemes, pārtikas,
enerģijas un klimata politikas mijiedarbību
Iepazīties ar jauniem risinājumiem, kā novērst esošās
barjeras un problēmu cēloņus
Izbaudīt ieguvumus, ko lēmumu pieņemšanas procesos
sniedz Stratēģiskās izvēles spēle

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu
efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens,
zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas

Mūsu nākotne ir neskaidra!
Ūdens
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Pārtika

?
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Klimats

Integrēta pārvaldība ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu resursu
izmantošanu.

Kas ir SIM4NEXUS projekts?

Pilotprojektu teritorijas – Kur?

SIM4NEXUS ir pētniecisks projekts, kas tiek īstenots
no 2016. līdz 2020. gadam. Projekta vadošā
institūcija ir Vāgeningenas Universitte & Izpētes
centrs (Nīderlande), kas vada 25 daudznozaru
projekta partneru komandu no 15 valstīm.
SIM4NEXUS mērķis ir apzināt zināšanu un
tehnoloģiju nepilnības un novērst tās, veicinot
politikas pilnveidošanu integrētas pārvaldības
ietvaros.
SIM4NEXUS izstrādās Stratēģiskās izvēles spēli,
kas būs virtuālajā vidē pieejams rīks politikas
lēmumu novērtēšanai un izmēģināšanai. Spēle tiks
izveidota, izmantojot vairākus tematiskos ūdens,
zemes, pārtikas, enerģijas un klimata modeļus, lai
noskaidrotu dažādu politikas lēmumu ietekmi.
Stratēģiskās izvēles spēle palīdzēs politikas
veidotājiem un ieinteresētajām pusēm saprast un
izvērtēt lēmumus, vizualizējot starpnozaru rezultātus
interaktīvā, virtuālā vide.

Kas ir mērķa auditorija?

Reģionālā līmeņa pilotprojekti
Valsts līmeņa pilotprojekti
Eiropas līmeņa pilotprojekti
Pasaules mēroga pilotprojekti

Zviedrija
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Pārrobežu pilotprojekts
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Vides NVO

Dalies pieredzē par politikas ieviešanu un plānošanu
vietējā līmenī

Francija-Vācija

Andalūzija

Rūpniecības
uzņēmumi

Kā IESAISTĪTIES?

Nīderlande
Dienvidrietumu Apvienotā Karaliste

Politikas
veidotāji

Azerbaidžāna

Piedalies mūsu darba grupās un pasākumos piloprojektu
reģionos, lai palīdzētu izstrādāt Stratēģiskās izvēles spēli
Pievienojies mūsu diskusijai Twitter vidē @SIM4NEXUS

Projekta laikā tiek pētīta dažādu politiku
mijiedarbība un ietekme, ieviešot 12 pilotprjektus
reģionālā, valsts, Eiropas un globālajā mērogā.
Projekta mērķa auditorijas pārstāvji tiks iesaistīti
Stratēģiskās izvēles spēles tapšanā un
izmēģināšanā.

Esi informēts par modelēšanas iespējām, zinātnes
atklājumiem, Stratēģiskās izvēles spēli un politikas
izvērtējumut
Izmēģini Stratēģiskās izvēles spēli un sniedz ieteikumus
tās uzlabošanai

