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Sfidat e HarmoNIA 

Harmonizimi dhe Network-u 
për vlerësimin e kontaminantëve 
në detet Adriatik dhe Jon

Detet Adriatik dhe Jon konsiderohen si pika delikate lidhur me biodi-
versitetin, duke strehuar habitate dhe komunitete me rëndësi të madhe 
nga këndvështrimi mjedisor. Në të njejten kohë, zona ADRION 
(Adriatiko-Joniane) është e shfrytëzuar në mënyrë intensive dhe 
ndotja mjedisore merr një rëndësi të madhe që kerkon një qasje të 
përbashkët vlerësimi dhe menaxhimi. HarmoNIA synon të adresojë 
heterogjenitetin në qasjet metodologjike dhe në informacionin e 
përdorur për vlerësimin e mirë të Statusit Mjedisor dhe për të kapër-
cyer fragmentimin në mbulimin gjeografik të disponueshmërisë së të 
dhënave. 

Qëllimet e HarmoNIA:

Të vlerësojë rrezikun 
e përhapjes së 

kontaminantëve nga 
aktivitetet offshore 

dhe aksidentet 
e mundshme.

Duke u fokusuar në 
ndotjen nga shpimet per 

hidrokarbure në det të hapur 
dhe aksidentet e mundshme 

nga këtoaktivitete, HarmoNIA 
do të rrisë kapacitetin për të 
rajtuar brishtësinë mjedisore 
dhe për të mbrojtur shërbimet 

që i bëhen ekosistemit 
në shkallë transnacionale.

Për një implementim të 
harmonizuar të direktivave 

mjedisore detare 

për të lehtësuar aksesin 
dhe ripërdorimin e 

të dhënave detare

• Nga të dhënat e monitorimit të mirë drejt një vendimmarrje të mirë
• Harmonizimi i protokolleve të monitorimit për vlerësim të besueshëm të Statusit        
          të Mirë Mjedisor
• Drejt një strategjie të përbashkët për të vlerësuar rrezikun e shpërndarjes së ndotësve
• Praktikat më të mira për të mbështetur një përdorim të qëndrueshëm të detit: 
          sfida në det të hapur 

Të përhapë praktikat më të m
ira

Forcim
i i rrjetit të infrastrukturës së të dhënave
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TË DHËNA
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MZOIPPar tne r i t e t i
  Instituti Kombëtar për Oqeanografi dhe Gjeofizikë të Aplikuar  
(OGS) - Itali  

  Instituti Kombëtar Italian për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Kërkimin  
(ISPRA) -  Itali

  Instituti i Oqeanografisë dhe Peshkimit  (IOF) - Kroaci  
  Instituti Ruder Boskovic  (RBI) -    Kroaci  
  Qendra Helene për Kërkime Detare  (HCMR) - Greqi  
  Rajoni i Greqisë Perëndimore    (RWG) -      Greqi  
  Instituti Kombëtar i Biologjisë  (NIB) -    Slloveni  
  Agjencia Sllovene e Mjedisit  - (ARSO) - Slloveni  
  Institucioni publik Universiteti i Malit të Zi - Instituti i Biologjisë 
Detare (UoM-IMB) - Mali i Zi  

  Universiteti Bujqësor i Tiranës - Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve  
(AUT) -  Shqipëri  

Par tne rë  t ë  l i dhur
  Ministria e Zhvillimit Ekonomik Drejtoria e Përgjithshme për 
Sigurinë dhe Mjedisin e Minierave dhe Aktiviteteve të Energjisë 
Zyra Kombëtare e Minierave për Hidrokarburet dhe Burimet 
Gjeologjike - Itali

  Bashkia e Durresit – Shqiperi
  Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit - Mali i Zi
  Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Natyrës – Kroaci 

Projekti  HarmoNIA mbështet

  Direktiva Kuadrin e Strategjisë Detare 
(MSFD, EU 2008)

 Protokollet e Konventes së Barcelonës
UNEP/MEDPOL

 Protokolli Offshore (ndotja nga eksplorimi dhe 
shfrytëzimi i burimeve)

-

 Planifikimi Hapësinor Detar  (MSP, 2014)

Projekt buxheti në EUR: 1,290,978.60
Fondi ERDF dhe IPA II në EUR: 1,097,331.80
Kohëzgjatja e Projektit: 1 Shkurt 2018 - 30 Nëntor 2019 
www.adrioninterreg.eu
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Koordinatori: Instituti Kombëtar për Oqeanografi dhe Gjeofizikë të 
Aplikuar (OGS)
Kontact: Marina Lipizer
E-mail: mlipizer@inogs.it

Ky botim është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e publikimit, 
është përgjegjësi e vetme e përfituesve të projektit dhe nuk mund të konsiderohet në asnjë rast si 
pasqyrim i pozitës së Bashkimit Evropian dhe / ose autoriteteve të programit ADRION.
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