
HarmoNIA

Harmonizacija in povezovanje za 
oceno onesnaženja v Jadranskem 
in Jonskem morju

Jadransko in Jonsko morje veljata za področji z zelo 
veliko biotsko raznovrstnostjo, številnimi habitati in 

združbami izjemnega okoljskega pomena. Hkrati se 
območje Jadranskega in Jonskega morja (ADRION 
regija) intenzivno izkorišča, zato je onesnaženje ključno 
vprašanje, ki zahteva skupni pristop vrednotenja in 
upravljanja. HarmoNIA bo obravnavala heterogenost 
metodoloških pristopov in informacij za ocenjevanje 
dobrega okoljskega stanja in poskušala odpraviti 
geografsko razdrobljenost razpoložljivih podatkov.

 6 od zanesljivih podatkov          
monitoringa do dobrih odločitev

 6 usklajeni protokoli monitoringa 
za zanesljive ocene dobrega   
okoljskega stanja

 6 v smeri skupne strategije za    
vrednotenje ocene tveganja       
disperzije onesnaževal

6 dobre prakse v podporo trajnostni 
rabi morja: izzivi na odprtem morju

 
  

krepitev mreže podatkovnih infrastruktur

 
usklajeno izvajanje 
okoljskih direktiv
na morju

oceniti tveganje
širjenja onesnaževal
zaradi dejavnosti in
nesreč na morju 

omogočiti dostop
in ponovno uporabo 
podatkov o morju

 S poudarkom na onesnaženjih
zaradi  vrtanja v morsko dno in 
nesreč, bo HarmoNIA  krepila  

zmožnost reševanja okoljske
ranljivosti in varovanja 
ekosistemskih storitev 

na mednarodnem nivoju.  
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Cilji HarmoNIA-e

Izzivi  HarmoNIA-e

Harmonization and Networking for contaminant 
assessment in the Ionian and Adriatic Seas
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MZOIPP a r t n e r j i
 6 Nacionalni Inštitut za oceanografijo in uporabno geofiziko  
(OGS) - Italija 

 6 Italijanski Nacionalni inštitut za zaščito okolja in raziskave 
(ISPRA) - Italija

 6 Inštitut za  oceanografijo in ribištvo (IOF) - Hrvaška 
6 Inštitut Ruder Boskovic  (RBI) - Hrvaška 
6 Grški Center za morske raziskave (HCMR) - Grčija 

 6 Pokrajina Zahodna Grčija  (RWG) - Grčija 
 6 Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) - Slovenija 
 6 Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) - 
Slovenija 

 6 Javna inštitucija Univerza Črne gore – Inštitut za morsko biologijo  
(UoM-IMB) - Črna gora 

 6 Fakulteta za agronomijo v Tirani – Oddelek za zaščito rastlin 
(AUT) - Albanija 

P r i d r u ž e n i  p a r t n e r j i
 6 Ministrstvo za gospodarski razvoj Generalni direktorat za okoljsko 
varnost rudarskih dejavnosti in energetiko Urad za rudarstvo 
ogljikovodikov in zemeljske vire - Italija

 6 Občina Drač - Albanija
 6 Ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem - Črna gora
6 Ministrstvo za okolje in varstvo narave - Hrvaška

Projekt HarmoNIA podpira izvajanje

 6 Okvirne direktive o strategiji morij 
(MSFD, EU 2008)

 6 Protokolov Barcelonske konvencije 
(UNEP/MEDPOL)

 6 Protokola o varstvu Sredozemskega 
morja pred onesnaženjem

 6 Okvirne direktive o pomorskem pros-
torskem načrtovanju  (MSP, 2014)

Proračun projekta v EUR: 1,290,978.60
ERDF  in IPA II financiranje v EUR: 1,097,331.80
trajanje projekta: 1. februar 2018 – 30. november 2019

www.adrioninterreg.eu
Koordinator:  Nacionalni inštitut za oceanografijo in uporabno geofiziko (OGS)  
Kontaktna oseba:  Marina Lipizer
E-poštni naslov: mlipizer@inogs.it
Publikacija je bila izdelana s finančno podporo Euvropske unije. 
Vsebina publikacije je izključna odgovornost upravičencev projekta in se v nobenem primeru ne sme 
obravnavati kot stališče Evropske unije in / ali programskih organov ADRION .

PREDNOSTNA OS 2: TRAJNOSTNA REGIJA
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