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Celem projektu jest poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim,
dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza. W ramach projektu opracowane
zostaną także indywidualne strategie zarządzania jakością powietrza dla 5 miast: Rybnik, Opole, Opawa, Ostrawa i Żylina oraz wspólna
strategia dla obszaru EUWT TRITIA.
Projekt opiera się na założeniu, że zarządzanie jakością powietrza odbywa się powinno na poziomie lokalnym i regionalnym, niezależnie
od wpływów transnarodowych. Projekt AIR TRITIA umożliwi takie działania w 5 miastach partnerskich i w całym regionie TRITIA,
z możliwością zastosowania wypracowanych rozwiązań także w innych regionach Europy Środkowej. Jego realizacja wynika z faktu,
że stężenia m.in. cząstek stałych (pyłów zawieszonych PM2.5, PM10) przekraczają normy europejskie we wszystkich czterech regionach,
a stężenie benzo(a)pirenu jest w niektórych obszarach przekraczane nawet kilkakrotnie a mieszkańcy regionu TRITIA zgodnie uznają
jakość powietrza za jeden z najważniejszych czynników, mających wpływ na jakość ich życia i zdrowia.
Wspólne oraz przemyślane podejście do zarządzania jakością powietrza na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich będzie się opierać na szczegółowym modelowaniu matematycznym oraz weryfikacji różnych rodzajów pomiaru. Projekt pozwoli również na krótkoterminową prognozę jakości powietrza, a także na określenie sposobu przekazywania informacji na różnych terytoriach, określenie środków
służących ograniczeniu emisji oraz opracowanie propozycji zmian w przepisach prawnych dotyczących jakości powietrza.
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