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Нерідко знання та дослідження щодо підземних вод у проектах ЄС є невпорядкованими та 
нестандартизованими.

KINDRA оцінює існуючі на території ЄС практичні та наукові дослідження стосовно 
підземних вод на основі нової СССиииссстттееемммиии   ккклллааасссииифффііікккаааццціііїїї   гггііідддрррооогггеееооолллооогггііічччннниииххх   дддооосссллліііддджжжееенннььь   (((HHHRRRCCC---SSSYYYSSS))) . Ця 
класифікація підтримується веб-сервісом ЄЄЄввврррооопппееейййсссььькккооогггооо   ррреееєєєссстттрррууу   дддооосссллліііддджжжееенннььь   пппііідддзззееемммннниииххх   вввоооддд   (((EEEIIIGGGRRR))), 
який не тільки здійснює діяльність як сховище знань, але також як інструмент, що допомагає 
визначити   рррееелллееевввааанннтттнннііі   тттееемммиии,,,   іііссснннуууююючччііі   тттррреееннндддиии   тттааа   зззнннааачччууущщщііі   вввиииккклллииикккиии   дддооосссллліііддджжжееенннььь. Ці результати будуть 
корисними для сприяння спільній діяльності, впровадження стратегії оптимізації управління 
водними ресурсами у Європі.

Наміри

KINDRA та її он-лайн реєстр (EIGR) є єдиним інструментом, що займається  виключно 
знанням та дослідженнями стосовно підземних вод;

KINDRA поєднує в собі знання та дослідження, об’єднуючи академічні та практичні
спільноти;

спеціальна система класифікації дозволить вам систематизувати вашу працю, документи,
проекти, звіти, бази даних тощо для полегшення майбутніх пошуків та аналізів;

EIGR сприяє створенню мережі та розширенню спільноти геологів та людей, що 
займаються вивченням підземних вод;

EIGR оприлюднить міжнародну точку доступу до державних джерел знань;

інформація про поточну діяльність буде доступна до кінця проекту;
на пізніших етапах проекту здійсниться аналіз бази даних для підтримки стратегії ЄС та
реалізації водних директив.

Додаткові цінності
KKKIIINNNDDDRRRAAA    мммооотттииивввуууєєє ВВВааассс   бббууутттиии   аааккктттииивввннниииммм   ууучччааассснннииикккоооммм   вввооодддннноооїїї   ссспппіііллльььнннооотттиии!!!

Цей проект отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми
Європейського Союзу “Horizon 2020” за грантовою угодою № 642047.
(call WATER-4a-2014 - Coordination and Support Action)
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Як упорядкувати знання та дослідження щодо підземних вод?

KINDRA (HRC-SYS) створила нову спеціальну класифікаційну систему. Для розробки загальної 
термінології та класифікації результатів гідрогеологічної діяльності було обрано ключові слова, 
адекватні дослідженням підземних вод, отримані з:

Повний список ключових слів вміщує у
собі приблизно 222444000 тттееерррммміііннніііввв, та розбитий
на оооссснннооовввнннііі кккааатттееегггоооррріііїїї::: соціетальні виклики
(SC, починаючи з тих, що входять до
Horizon2020), робочі дії (ОА, які презентують
пов’язану з підземними водами діяльність)
та теми досліджень (відповідні основним
науковим джерелам підземних вод RT),
Було організовано ііієєєрррааарррхххііічччнннууу   ссстттррруууккктттууурррууу
тттииипппууу «««дддееерррееевввооо»»»... 5 найважливіших 
ключових слів визначені для загального 
огляду з основних напрямків досліджень. 
Класифікаційна система показує взаємодію 
і відносини між трьома основними 
категоріями через 3D схему.

нннааайййвввааажжжлллииивввііішшшиииххх   дддиииррреееккктттиииввв   тттааа   дддооокккууумммееенннтттіііввв   ЄЄЄССС, тобто: the Water Framework Directive, GWD 
та The Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources;

рррииисссвввяяячччеееннноооїїї пппііідддзззееемммннниииммм   вввооодддаааммм   нннаааууукккооовввоооїїї   лллііітттееерррааатттуууррриии (здійснюючи відповідні запити 
у найпоширеніших пошукових системах).

Ви можете поповнити реєстр!

Інформаційні джерела, присвячені знанню, отриманому з  гідрогеологічних досліджень 
(Hydrogeological Research Knowledge), включаючи документи, звіти, карти, бази даних тощо, 
поширені по всій Європі та в інших місцях на міжнародному та державному рівнях. Вони 
репрезентуватимуть зміст нового спеціального реєстру EEEIIIGGGRRR  (((ЄЄЄввврррооопппееейййсссььькккиииййй  ррреееєєєссстттррр  гггііідддрррооолллооогггііічччннниииххх  
дддооосссллліііддджжжееенннььь))), де в умовах вільного доступу можуть бути зібрані, додані та збережені метадані, 
ідентифікуючі різноманітні інформаційні ресурси. Не лише державні експерти (Natoinal Experts) 
з 20 країн, обрані Європейською федерацією геологів (EFG), а й кожен зі спільноти дослідників 
підземних вод зможе додавати та отримувати інформацію з реєстру.

EIGR є інструментом для накопичення всіх можливих джерел інформації, дотримуючись 
принципів, визначених запропонованою класифікацією. Реєстр матиме кілька цілей:

введення інформації, що стосується дддооосссллліііддджжжееенннььь  тттааа  зззнннааанннььь  пппрррооо  пппііідддзззееемммнннііі  вввооодддиии  (включаючи 
ненаукові джерела);

консультації під час та після терміну дії проекту приватними особами та організаціями, 
що займаються дослідженнями підземних вод, можливо, також не експертами;

аналіз зібраної та збереженої інформації для виявлення тттррреееннндддіііввв,,,   вввиииккклллииикккіііввв   тттааа   ввваааддд
досліджень підземних вод партнерами KINDRA з метою підготовки рекомендацій задля 
реалізації Директив Поверхневих та Підземних вод (the Water and Groundwater Directives).
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Підвищення обізнаності про підземні води

KINDRA одночасно фокусується на технічному та науковому співтовариствах, групах
зацікавлених сторін та широкій громадськості, взаємодіючи з більш широко відомим в Європі
колом «Вода-Всесвіт», беручи участь у наступній діяльності:

KINDRA безпосередньо причетна до організації 222000 дддеееррржжжааавввннниииххх ррроообббооочччиииххх   сссееемммііінннаааррріііввв у Європі
у рамках даного проекту під егідою EFG. Ми також можемо розгорнути діяльність у вашій
країні!

Діяльність KINDRA:

участь у мережах, групах та столах, де обговорюється рррооолллььь  «««вввоооддднннооо---ооорррііієєєнннтттоооввваааннниииххх»»»  пппииитттааанннььь в 
Європі, наприклад зв’язок між водою, енергією та кліматом, концепція розумних міст, роль води 
в циркулярній економіці;

адаптація результатів проекту до ііінннфффооорррмммааацццііійййнннооо---пппрррооопппааагггаааннндддиииссстттсссььькккиииххх   мммааатттеееррріііаааллліііввв,,, що 
провокуватимуть розуміння широкою громадськість розуміння важливості підземних вод у 
повсякденному житті;

залучення нннаааууукккооовввоооїїї  ссспппіііллльььнннооотттиии,,,  щщщооо  зззаааййймммаааєєєтттьььсссяяя  пппррроооббблллееемммааатттииикккоооююю  пппііідддзззееемммннниииххх  вввоооддд посередництвом 
обговорення новітніх досліджень підземних вод, наголошення важливості знань, отриманих від 
наукових та ненаукових досліджень, що сприятиме розвитку міждисциплінарних підходів;

розповсюдження діяльності на семінари, наради, конференції як державного, так і 
міжнародного рівнів.
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