
PERMBLEDHJE E
PROJEKTIT:

Detet ADRION përfaqësojnë një burim të pashtershëm të

zhvillimit dhe një nga më të shumtët me vlera kuptimplota

natyrore dhe shoqërore, për të mbrojtur atë në dekadat e fundit

ka qenë në një veshtiresi e madhe. Njohja e rreziqeve mjedisore

në lidhje me hedhjen e paligjshme të mbetjeve të anijeve dhe

menaxhimi joadekuat i mbetjeve portuale i shkaktuar nga

mungesa e shërbimit të trajtimit, projekti ECOWAVES

përqendrohet në S.O. 2.2, Tema 2: "Menaxhimi dhe parandaloni

përhapjen e ndotjes" dhe kërkon të parandalojë valë në rritje e

plastikës dhe mbetjeve të tjera nga hyrja në dete duke

mbështetur zhvillimin të menaxhimit themelor afatgjatë të

qëndrueshëm dhe të koordinuar mirë të mbetjeve sistemet në

vendet ADRION.Zbatimi i aktiviteteve të projektit do të rezultojë

në arritje të 2 rezultateve kryesore:Strategjia transnacionale e cila

perqendrohet në menaxhimin e mbetjeve për mbrojtjen e

mjedisit të porteve dhe Rrjeti Transnacional për mbrojtjen e

mjedisit në zonën portuale. 
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Takimet e partnerëve të ECOWAVES:

1.TAKIMI: Takimi Kick-On online me 5

qershor 2020

Takimi Kick i Takimit të Projektit

ECOWAVES u zhvillua në 5 Qershor 2020.

Gjatë KOM partnerët diskutuan dhe

themeluan kornizën e projektit, projektin

menaxhimin dhe aktivitetet fillestare.

Partneri kryesor prezantoi një pasqyrë të

përgjithshme të projektit,lartësoi objektivat

dhe planin e punës si dhe theksoi rezultatet

e pritura dhe rezultatet e projektit. Takimi u

përmbyll me planin e aktivitetit për të

ardhmen.

Prodhimi i parë i bazuar nëmodelin e menaxhimit,

është i përqendruar në mbështetjen e menaxhimit /

riciklimit të mbetjeve për mbrojtjen të mjedisit të

porteve, të cilat do të ndahen dhe miratohen nga

rrjeti i krijuar gjatë vitit zbatimi i projektit, ndërsa

rezultati i dytë do të vendosë kornizën për solide

dhe bashkëpunim i qëndrueshëm midis aktorëve të

ndryshëm që bashkëpunojnë për të ofruar

shërbime cilësore nëpritja e mbeturinave,

shkëmbimi i njohurive dhe njohurive.Rezultatet

kryesore do të jenë udhëzimet e reja transnacionale

të rëna dakord, modele inovative mbi mbetjet

portuale dhe menaxhimi, zonat portuale të pajisura

me eko-ishuj, sistemi i shenjave të ndriçimit,

pajisjet e monitorimit me metodologji dhe

teknologji të nivelit më të lartë të artit, si dhe

marrëveshje të nënshkruara nga linjat e lundrimit.

Të gjithë partnerët që përfitojnë nga këto rezultate

do të ndajnë politikat e reja në nivel lokal, kombëtar

dhe ndërkombëtarisht së bashku me praktika të

mira dhe video.

Kështu, vlera e shtuar përfaqësohet nga zbatimi i

teknologjive moderne, shkalla e lartë e

qëndrueshmërisë së modelit të krijuar dhe

potenciali i tij për transferim në zonat jashtë

Programit.

1.     TAKIMI: Takimi i Komitetit Drejtues më 17

nëntor 2020

Komiteti i parë drejtues on-line i projektit

ECOWAVES u zhvillua më 17. nëntor

2020.LP prezantoi planin e punës së projektit dhe

Menaxhimin e WP, ndërsa partnerët prezantuan

aktivitetet e kryera në fushën e WP T1, T2 dhe WP

Komunikimi.



2. TAKIMI: Takimi i Komitetit Drejtues më 17 nëntor 2020

Komiteti i parë drejtues on-line i projektit ECOWAVES u zhvillua më 17. nëntor

2020.LP prezantoi planin e punës së projektit dhe Menaxhimin e WP, ndërsa partnerët

prezantuan aktivitetet e kryera në fushën e WP T1, T2 dhe WP Komunikimi.

INFORMACIONET KRYESORE TE PROJEKTIT

Akronimi i projektit

ECOWAVES

Titulli i Projektit

Rritja e bashkëpunimit në menaxhimin e mbetjeve nga anijet në portet ADRION

Prioriteti i programit

2) Rajon i Qëndrueshëm

Project duration

01.03.2020 – 31.08.2022 

Buxheti i Projektit

2.114.500,00

Website

https://ecowaves.adrioninterreg.eu/

Ky projekt mbështetet nga Programi interreg ADRION i financuar nga Evropiani Fondi i

Zhvillimit Rajonal dhe fondi IPA II.

SQARIM:
Ky dokument është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit
Evropian. Përmbajtja e dokumentit është përgjegjësia e vetme e
Agjencisë Rajonale të Zhvillimit të Primorska Veriore Ltd. dhe nën
asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pozicionin

e Bashkimit Evropian dhe / ose ADRION-it Interreg.


