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Grad Beč pomaže područjima pogođenima 
potresom 

Iz austrijske prijestolnice poslane su grijalice, r asvjetni baloni i 
tornjevi za osvjetljenje te svjetiljke za šatore, a  Grad Beč nudi i 
daljnju pomo ć 
 
Nakon snažnog potresa koji je 29. prosinca 2020. pogodio središnju Hrvatsku, a koji se osjetio u cijeloj 
zemlji kao i u susjednim državama, brojni gradovi i zemlje iskazali su svoju podršku i solidarnost s 
pogođenim građanima. Među tim je gradovima i austrijska prijestolnica. 30. prosinca 2020. Grad Beč 
poslao je opremu za pomoć potresom pogođenim područjima. Obuhvaćala je grijalice, rasvjetne 
balone i tornjeve za osvjetljenje te 200 svjetiljki za šatore iz kampa Crvenog križa, a bila je prevezena 
vozilom bečke profesionalne vatrogasne postrojbe.  
 
Grad Beč koordinirao je slanje pomoći sa službom civilne zaštite austrijskog Ministarstva unutarnjih 
poslova kao i s Europskom unijom. Više od deset zemalja EU-a, među kojima je i Austrija, te Turska 
odazvale su se zahtjevu Hrvatske za pomoć u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Austrija je u 
Hrvatsku dopremila mobilne kućice i sklopive krevete za pogođena područja. 
 
„Do nas su stigli strašni prizori iz Hrvatske koji su nas jako potresli. Mislima smo uz žrtve, njihove 
obitelji, brojne interventne službe te hrvatske građane. U ovim teškim trenucima u Europi pokazujemo 
solidarnost te pružamo podršku stanovnicima Hrvatske koji su teško pogođeni potresom”, kazao je 
bečki gradonačelnik Michael Ludwig krajem prosinca. 
 
Grad Beč ponudio je daljnju pomoć. Za organizaciju prijevoza opreme zadužena je bečka gradska 
služba za vatrogastvo i civilnu zaštitu (MA 68).     
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Kontakt 

Matea Čuljak, mag. philol. germ./russ. 
Suradnica za odnose s javnošću i medijima 
 
Inozemni ured Grada Beča 
Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 
T +385 1 646 26 20 
M +385 99 573 51 85 
E culjak@eurocommpr.hr   
https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska   
 
https://www.facebook.com/eurocommprzagreb/   
https://twitter.com/EurocommPR_ZG  


