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Kjo fletepalosje eshte prodhuar me asisten-
cen financiare te Programit te Bashkepuni-
mit –Nderkufitar IPA Adriatic .Permbajtja e 

ketij publikimi eshte pergjegjesi ekskluzive e 
partnereve te projektit  dhe ne cdo rast reflek-

ton qendrimin e Autoritetit te Programit te 
bashkepunimit nderkufitar IPA- Adriatik.

Foto nga Boštjan Mljač

“The Adriatic Coast and Sea – Litter Free!”
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Ndotja detare – Cfaredolloj materiali i forte dhe i qendrueshem, 
prodhuar ose transformuar dhe me pas i perzgjedhur (skartuar), 
eliminuar, braktisur ose humbur ne ambjentin detar ose breg-
detar - perbejne nje kercenim per jeten e organizmave dhe eko-
sistemeve detare, si dhe per njeriun dhe shendetin e tij. 

Ky eshte nje problem kompleks dhe i artikuluar me pasoja 
mjedisore, ekonomike, te sigurise, kulturore dhe te mireqeni-
es. Ndotjet detare nuk njohin kufij dhe paraqesin nje problem 
gjithnje e me te madh qe shtrihet pertej zonave ku ato prod-
hohen. Veprimet e koordinuara dhe multi-sektoriale jane qelesi 
per te luftuar ndotjen detare.

Projekti DeFishGear ka per qellim te lehtesoje perpjekjet per 
planifikimin e integruar per te zvogeluar ndikimet mjedisore 
ka per qellim zvogelimin e ndikimin ne  mjedis te aktiviteteve 
pergjegjese per prodhimin  e mbeturinave detare, dhe per te 
kontribuar me menaxhimin e qendrueshem te mjediseve de-
tare dhe bregdetare te Detit Adriatik. Ne fund projekti do te of-
roje mbeshtetje strategjike per iniciativat rajonale qe kane per 
qellim arritjen e nje statusi mjedisor te mire ne Detin Mesdhe.    

Aktivitetet e projektit DeFishGear jane realizuar nga nje ekip 
multidisiplinar, qe perfshin institucionet akademike, institutet 
kerkimore, autoritetet kombetare dhe lokale dhe organizatat 
joqeveritare te te shtate vendeve qe kufizohen me Detin Adri-
atik, forcimin dhe rritjen e bashkepunimin e tyre dhe promovi-
min e aktiviteteve te perbashketa per nje Adriatik pa mbeturina.

Kryerja e nje vleresimi te statusit (sasi,perberje,/impakt) te ndot-
jes detare ne Detin Adriatik, nepermjet monitorimit te aktivite-
teve te koordinuara  ndermjet  partenereve te projektit.

Zhvillimin e rekomandimeve dhe udhezimeve te bazuara 
ne prova konkrete dhe te njohurive shkencore per arritjen 
e objektivave kombetare dhe rajonale ne fushen e mbetu-
rinave detare (Strategjia Detare, Planet e veprimit Rajonal 
mbi menaxhimin e mbeturinave detare ne Detin Mesdhe 
etj).

Krijimin e nje rrjeti rajonal te eksperteve per ceshtjen e ndotjes 
detare.

Rritja e kapaciteteve te monitorimit te ndotjes detare ne 
menyre te koordinuar nepermjet shkembimit te pervojave, 
teknikave dhe know-how .

Krijimi i nje sistemi per mbledhjen dhe riciklimin e mbetu-
rinave detare te braktisura dhe zbatimin e aktiviteteve “fis-
hing for litter” (mbeturinave te peshkimit) ne nje menyre 
miqesore per mjedisin.

Krijimi i fushatave sensibilizujese dhe veprime te tjera t 
komunikimeve te drejtuara peshkatareve, institucioneve 
dhe botes se arsimit mbi ndikimin e mbeturinave detare.
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AKTIVITETET KRYESORE

Nje njohuri me e mire mbi shperndarjen sasine, 
burimet dhe ndikimet (duke perfshire ato socio-eko-
nimike) te mbeturinave detare ne Detin Adriatik, 
perfshire dhe mikorilastiket.

Nje sistem i harmonizuar per monitorimin e mbe-
turinave detare ne Detin Adriatik dhe bashkepunim 
me te madh mes institucioneve qe perfaqesojne 
themelin per veprim te ardhshem mbi ceshtjen.

Nje nderveprim te forte mes shkences dhe institu-
cioneve ne ceshtjen e mbeturinave detare.

Skemat e përbashkëta të koordinuara dhe plotësue-
se për të menaxhuar aktivitetet njerëzore pergjeg-
jese per prodhimin e mbeturinave në detin Adriatik 
dhe të forcojnë zbatimin e kuadrit perkates te 
politikave (Strategjia Detare, Menaxhimin e integruar 
te Zones bregdetare, etj ) ne nivel rajonal.

REZULTATET KRYESORE TE PRITSHME
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