Në kuadër të Projektit ECO-FISH,
u zbatuan aktivitetet e
mëposhtme:

v) Zhvillimi i skenarit prototip të planit të
veprimit LCA, në lidhje me llogaritjen e
gjurmës mjedisore, bazuar në skenarët e
diferencimit hipotetik të parametrave të

i)

Përpunimi i studimeve llestare dhe

rishikimi dhe monitorimi i të dhënave të
parametrave mjedisorë në zonën e
ndërkutare të Greqisë dhe Shqipërisë
ii) Zbatimi i Vlerësimit të Ciklit të Jetës në
akuakulturë dhe prodhimi i raportit teknik
përfundimtar për Zbatimin e LCA-së
iii) Projektimi dhe krijimi i një kalkulatori të
gjurmës mjedisore që përfshin procesin e
llogaritjes së ciklit jetësor në fazën e
bujqësisë në fermat detare të akuakulturës
iv) Zbatimi i shkollave verore - seminare
dhe vizita në fermat e peshkut për grupet e
interesit në zonën ndërkutare greke dhe
shqiptare

zgjedhur
vi) Përpunimi i letrës blu me udhëzimet e
praktikave më të mira për akuakulturat
miqësore me mjedisin me karakteristikat e
cilësisë.
Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të
Shqipërisë (ECO-FISH)

Rezultatet e mëtejshme:

ECO-FISH po zbatohet në kuadrin e
Programit Interreg - Programi i
Bashkëpunimit Ndërkutar IPA II "Greqi Shqipëri 2014-2020" dhe është
bashkënancuar nga Bashkimi Evropian
dhe Fondet Kombëtare të vendeve
pjesëmarrëse.
Rezultatet e projektit ECO-FISH
Kontribut në drejtim të zvogëlimit të
gjurmës mjedisore të sistemeve detare të
akuakulturës në zonën ndërkutare detare
Greke dhe Shqiptare të detit Jon
Inkurajimi i përdorimit të qëndrueshëm të
burimeve natyrore dhe metodave të
prodhimit.
Përmirësimi i identitetit mjedisor të
produkteve që arrijnë tek konsumatorët
Ndërgjegjësimi në lidhje me çështjet
mjedisore të prodhimit të ushqimit
Mbështetja dhe promovimi i
bashkëpunimit ndërmjet aktorëve në të dy
vendet (aktorë shkencorë - të biznesit,
autoritete) drejt zhvillimit të politikave për
mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e
qëndrueshëm, veçanërisht në lidhje me
akuakulturën
Lehtësimi i pajtueshmërisë me
legjislacionin (veterinar dhe mjedisor)
Përmirësimi i veprimeve të qëndrueshme
të NVM-ve ’.

Rritja e ndërgjegjësimit për ruajtjen e
burimeve natyrore dhe konkurrencën e
ekonomive lokale
Zhvillimi i strategjive / politikave të
përbashkëta ndërkutare në lidhje me
mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e
qëndrueshëm të burimeve natyrore
Zhvillimi i bashkëpunimeve më të forta në
nivelin lokal / CB / niveli ndërkombëtar
Përforcimi i bashkëpunimit në lidhje me
inovacionin dhe marrëdhëniet në nivelin lokal
/ CB / ndërkombëtar në lidhje me
akuakulturën
Mbështetja e bashkëpunimit të
mundshëm të kërkimit shkencor përkatës dhe
projekteve pilot të BE-së në të ardhmen

Metoda LCA

Metoda "Vlerësimi i Ciklit të Jetës (LCA)" u
zbatua në fermat e zgjedhura të peshkut
detar në Greqi dhe Shqipëri me qëllim
vlerësimin / vlerësimin e ngarkesave
mjedisore duke identikuar dhe vlerësuar
sasinë e energjisë dhe materialeve të
përdorura në prodhimin e fermave të
peshkut dhe mbetjeve të lëshuara në
mjedis, për të vlerësuar ndikimin e
aktiviteteve dhe materialeve që kërkojnë
energji dhe për të identikuar dhe
vlerësuar mundësitë për të arritur
përmirësime mjedisore në akuakulturë.
Ajo përbën një metodë të rëndësishme
drejt eko-çertikimit të produkteve
përfundimtare (peshqit), në mënyrë që t'u
ofrojë konsumatorëve peshq akuakulture
me gjurmë të reduktuara mjedisore.

Përgjegjësia: "Pikëpamjet e shprehura në këtë botim nuk
pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit
Evropian, vendeve pjesëmarrëse dhe Autoritetit Menaxhues”

