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Te dhena per ndertimin dhe administrimin e projektit
Projekti BalkanGEONet (FP7, No.265176)
Projekti i perket programit Kornize te shtate (Framework Projekt – 7) per
financimin e kerkimit dhe zhvillimit teknologjik ne Europe.
Ne kete projekt kane marre pjese 16 institucione shkencore nga Ballkani dhe
Europa dhe konkretisht nga Serbia, Austria, Greqia, Kroacia, Hungaria, Belgjika,
Rumania, Bullgaria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Shqiperia, FYROM)
Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit partner ne kete projekt.
Projekti ka filluar 10 Nentor 2010 me takimin promocional (Kick off) te mbajtur ne
Qendren BioSense te Universiteti te Novi Sad (UNS), te Serbise.
Kordinatori, asistent kordinatori dhe manaxheri jane nga Universiteti i Novi Sadit .
Projekti
P
j kti eshte
ht 3 vjecar,
j
Fi
Financimi
i i per projektin
j kti nga EU ka
k qene rreth
th 1 milion
ili
Euro, sasia e parave per partnerin shqiptar ka qene 22 662 Euro.
Projekti perbehet nga 7 paketa pune (WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6 dhe
WP7).
) Secila p
pakete p
pune p
permban 1 ose me shume detyra.
y Gjithsej
j
j jjane 23
detyra
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Paketat epunes

MGT (Management) in all business and organizational activities is act of getting people together to accomplish
desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively. Management comprises planning,
organizing, staffing, leading or directing and controlling an organization (group of one or more people or entities)
or effort for the purpose of accomplishing a goal
p source implementation
p
of a SBA ((Space-based
p
Architecture))
COORD is an open

Web: www.balkangeo.net/

Partneret ne projekt dhe kontributi i tyre
Jane16 partnere nga shtetet Serbi, Austri, Greqi, Kroaci, Hungari, Belgjike, Rumani,
Bullgaria Bosnje dhe Hercegovine,
Bullgaria,
Hercegovine Mali i Zi,
Zi Shqiperi,
Shqiperi Maqedoni)
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Drejtuesit lokal te projektit, Institucionet nga vijne , logot dhe adresat

UNS: Vladimir Crnojević
JSI: Mihael Mohorčič
JR: Manuela Hirschmugl
IRIDA: Vassilis Tsagaris
UoS: Roko Andričević
GET: Peter Gyuris
EAA: Herbert Haubold
IIASA: Fritz Steffen
UGent: Robert De Wulf
ROSA: Ion Nedelcu
NIGGG: Dimcho Solakov
FASA: Hamid Custović
UoM: Srđan Stanković
IGEO: Ibrahim Milushi
BFSD: Vlatko Andonovski
PSAWF: Borislav Brunet
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Qellimi i projektit
• Përfshirja e të gjitha vendeve të Ballkanit në GEO (Grup on Earth Observations)
GEO
Inicuar ne Samitin Boteror mbi zhvillimin e qendrueshem ,
viti 2002
Qellimi: Perdorimi me i mire i potencialit te observimeve ne
toke per te mbeshtetur vendimmarrjen dhe per perfitime te
shoqerise

Anetaret vullnetar te GEO:
Qeverite
Komisioni Europian
Organizatat nderkombetare (p.sh. Institutet kerkimore)
Organizmat kombetare (p.sh. Ofruesit e te dhenave)

• Kontributi i tyre per GEOSS (Global Earth Observation System of Systems)
Ky projekt synon të identifikojë ofruesit dhe perdoruesit e te dhenave EO ekzistuese në rajonin e Ballkanit,
për të përcaktuar statusin e tyre, potencialet dhe nevojat, dhe për të koordinuar aktoret e EO duke krijuar
subfaqet e duhura dhe rrjetet ndermjet tyre. Synohet te realizohet një analizë e gjerë e boshllëqeve dhe dhe
aktiviteteve shtese te EO per te permbushur nevojat e perdoruesve me theks te vecante per vendet e Ballkanit.
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Objektivat e Projektit

Objektivi kryesor i projektit është të identifikojë dhe të koordinuar aktivitetet e EO, në rajonin e Ballkanit e
më gjerë dhe të hapë rrugën për të ardhmen per përfshirjen e plotë të të gjitha vendeve të Ballkanit në
GEO. Për këtë qëllim, disa objektiva specifike të projektit kane qene përcaktuar si më poshtë:
1. Të identifikoje statusin, potencialet dhe nevojat ekzistuese te EO ofruesit e të dhënave dhe
shfrytëzuesit e fundit në rajonin Ballkanik e më gjerë;
2. Të identifikoje, analizoje dhe integroje rezultatet e perpjekjeve mëparshme evropiane, rajonale dhe
k bët
kombëtare
në
ë ffushën
hë e EO
EO;
3. Të kryej një analizë të gjerë dhe të plotë të boshllëqeve dhe beje plotësimet përkatëse të aktorëve,
institucioneve dhe iniciativave brenda rajonit, me theks të veçantë në lokalizimin e nevojave te enduserave në kontekstin që është specifike për rajonin e Ballkanit;
4. Hartimin e nje
j strategjie
gj gj
gjithëpërfshirëse
p
p
për p
përfshirjen
j ep
plotë të vendeve të Ballkanit në GEO, duke
përfshirë një plan për ndërtimin e kapaciteteve EO në rajon;
5. Të shpërndajë njohuritë dhe përvojën e fituar në të gjithë komunitet EO dhe të ngreje ne nje nivel me te
larte ndërgjegjësimin e qeverive dhe te publikut;
6. Të harmonizoje të gjithë lojtarët e EO në rajon dhe te krijoje një platformë ndërveprimi të aktorëve të
përhershëm;
7. Të identifikoje mekanizmat për venjen ne levizje, zhvillimin dhe koordinimin e iniciativave për EO për
ndërtimin e kapaciteteve në rajon;
8. Të ndihmoje vendet e Ballkanit për të përmbushur në mënyrë më efektive direktivën INSPIRE (p.sh.
Aneksi II, Landcover) dhe qe të integrohen në SEIS.
(INSPIRE) - Innovation in Science Pursuit for Inspired Research
SEIS - Special Education Information System
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Objektivat e Projektit

objektivi 1
Identifikimi i ofruesve dhe përdoruesve të dhënave ekzistuese EO, dhe përcaktimi i statusit të
tyre, potencialeve dhe nevojave te tyre, janë parakushte për të gjitha aktivitetet e mëvonshme të
BalkanGEONet Ky objektiv i projektit do të arrihet përmes detyrave te mëposhtme:
BalkanGEONet.
• Komunikimi me lojtarë tashmë të identifikuara për EO dhe shfrytëzimin e rrjeteve të tyre;
• Kërkimi intensiv ne Internet për lojtarët ekzistuese për EO, duke përfshirë web-faqet qeveritare,
akademike dhe të industrisë;
• Kërkimi intensiv i bazës së të dhënave (p.sh. IEEE, CORDIS, EUREKA, etj!);
• Përgatitja
Pë titj e një
jë template
t
l t studimi
t di i dhe
dh një
jë pyetësori
të i që
ëd
do të përdoret
ë d t për
ë id
identifikimin
tifiki i e
subjekteve, duke vlerësuar statusin e tyre, potencialin dhe nevojat;
• Kontakte te drejtpërdrejtë (live) me subjektet e identifikuara; intervista. Për të shmangur
paqartësitë dhe ambiguitetet, pyetësorët do të plotësohen nga stafi i BalkanGEONet gjatë
intervistës;;
• Grumbullimi i të dhënave; Duke përmbledhur rezultatet e anketës dhe paraqitjen e tyre në një
formë të përshtatshme për analizë, po ashtu dhe në formën e duhur per Rrjetin e Përhershëm
(PNF) i zhvilluar në këtë projekt.
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Objektivat e Projektit

objektivi 2
Integrimi
g
i rezultateve të p
përpjekjeve
pj j
të mëparshme
p
europiane,
p
, rajonale
j
dhe kombëtare në fushën e OE ka
për qëllim shfrytëzimin optimal të iniciativave të mëparshme mbarebotërore dhe rajonale. Kjo do të
ndihmojë BalkanGEONet për të mësuar nga praktikat më të mira dhe për të shmangur dyfishimin e
përpjekjeve. Ky objektiv do të arrihet nëpërmjet:
• Përfshirjes se drejtpërdrejtë te partnerëve të projektit kane marre pjesë ose marrin marrë pjesë në
iniciativat aktuale / të mëparshme për EO;
• Komunikimi me lojtarë EO të tjerë të identifikuar si pjesëmarrës në iniciativat relevante aktuale / të
mëparshme për EO dhe shfrytëzimin e rrjeteve të tyre;
• Kërkime Intensive ne Internet (rrjetet kombëtare të kërkimit, CORDIS, EUREKA, COST, GEO, GEOSS,
ESA dhe faqet e internetit të tjera!) Për të identifikuar të gjitha projektet relevante të kohëve të fundit dhe në
vazhdim;
• Intervistimi i koordinatorëve dhe / ose lojtarëve kyç të iniciativave të identifikuara, për të marrë
informacione shtesë dhe nxitjen e rrjeteve dhe shpërndarjen (me anë të mjeteve të komunikimit elektronik
ose drejteperdrejte nëse është e nevojshme);
• Krijimi i një baze të dhënash me të gjitha informatat relevante në lidhje me përpjekjet e mëparshme për EO
/ aktuale (pjesëmarrës, objektivat, rezultatet (nëse jane mbaruar), kohëzgjatja, financimi, etj)
• Analiza e informatave të fituara, për të zbuluar mundësitë dhe përfitimet nga integrimi i përpjekjeve dhe
rezultateve të iniciativave të ndryshme;
• Ftesa te pjesëmarrëseve të zgjedhur të iniciativave kryesore për të marrë pjesë në trajnime baze, ne
ngjarjet promovuese kombëtare apo seminare të organizuara në kuadër të projektit BalkanGEONet;
• Përmbledhje e rezultateve te studimeve dhe paraqitjen e tyre në një formë të përshtatshme për analiza.
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Objektivat e Projektit

Objektivi 3
Analiza e boshllëqeve dhe plotësimeve, duke përfshirë analizën e nevojave, kontributin potencial
dhe perspektiv ne GEO te aktorëve përkatës, është e nevojshme për të krijuar një pamje të
strukturuar të situatës në rajon. Ky objektiv do të arrihet nëpërmjet:
• Analize e strukturuar dhe teresore e të dhënave të studimit, si në lidhje me lojtarët e identifikuar për
EO dhe aktiviteteve për EO;
• Identifikimi i plotësimeve (te qenit komplementar) në mes të lojtarëve dhe / ose iniciativave të
ndryshme, duke përfshirë edhe dyfishim të përpjekjeve dhe një nevojë për një qasje të veçantë
(dmth. kombëtare) kundrejt nje të përbashkëte (dmth europiane ose rajonale);
• Identifikimi i mangësive në aspektin e kapaciteteve (mungese ekspertize, pajisjesh, mungese e
stafit) në nivel kombëtar, duke përfshirë analizën nëse mangësitë duhet të kapërcehen përmes
nismave të veçanta (kombëtare) ose të përbashkëta(evropiane, rajonale); (p.sh. të gjitha mjetet dhe
metodat e OE të zhvillohen në të gjitha vendet e Ballkanit apo një qasje të centralizuar më të mirë në
disa raste?); Duke korreluar dhe përputhur potencialet për EO dhe nevojat në të gjithë rajonin e
Ballkanit e me gjerë;
• Identifikimi i vetëdijes (ndegjejgesimit) qeveritar per rëndësinë dhe përfitimet e mundshme nga
EO; Analiza e aktiviteteve qe jane ne vazhdim në nivelet qeveritare, veçanërisht ato qe synojne
përfshirjen e vendit në GEO; Përvoja e vendeve të Ballkanit që janë tashmë anëtarë GEO do të
analizohet me kujdes të madh.
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Objektivat e Projektit

Objektivi
j
4
Zhvillimi i një strategjie gjithëpërfshirëse për përfshirjen e plotë të të gjitha vendeve të
Ballkanit në GEO është një nga objektivat final të këtij Projekti. Ai përfshin vlerësimin e
kontributit perspektiv të rajonit në monitorimin e mjedisit në kontekstin e të gjitha zonave GEO
te përfitimit shoqëror
shoqëror, si dhe një plan koherent për ndërtimin e kapaciteteve OE në rajon
rajon. Për
këtë qëllim, detyrat e mëposhtme do të kryhen, në bazë të rezultateve të ndërmjetme të
projektit BalkanGEONet, të tilla si analiza e boshlleqeve, Direktoria EO e Ballkanit, etj:
• Paraqitja e përpjekjeve të tanishme në seminare GEOSS dhe ngjarje të tjera të
rëndësishme, si dhe diskutime intensive prej çështjeve të hapura;
• Lidhja e fortë me Bordin Këshillimor te projektit BalkanGEONet;
• Analiza e detajuar e dhe korrelacion me skenarët me të zhvilluar SEE-ERA.NET PLUS për
bashkëpunim të qëndrueshëm përtej jetëgjatësisë së saj në janar 2013;
• Zhvillimi i skenarëve në lidhje me pjesëmarrjen e vendeve të Ballkanit në GMES, GEOSS
dhe atyre të ngjashme me to, me një identifikim të qartë të kontributeve të tyre të ardhshëm;
• Zhvillimi i udhërrëfyesit dhe rekomandimet për përfshirjen e të gjitha vendeve të Ballkanit në
peisazhin evropian dhe global të vëzhgimit Tokës.
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Objektivat e Projektit

objekti i 5
objektivi
Përhapja e njohurive të fituara dhe përvojes për të gjithë komunitetin EO dhe ngritja e
ndërgjegjësimit te qeverive dhe publikut do të ishte me përfitim të rëndësishëm në të
gjitha drejtimet.
gj
j
Ky
y objektiv
j
do të arrihet nëpërmjet:
p
j
• Web-faqen e Projektit dhe buletinin elektronik;
• Prodhimi dhe shperndarja e paketave promovuese;
• Promovimi ne Media;
• Pjesëmarrja në takimet me interes te veçante të të tilla si seminare GEOSS;
• Organizimi i ngjarjeve promovuese kombëtare;
• Organizimi i seminareve ndërkombëtare me ngjarje te rrjeteve të veçantë (tavolina
të rrumbullakta);
• Prezantimi i skenarëve të zhvilluara dhe strategjive për GEO.
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Objektivat e Projektit

Objektivi 6
Harmonizimi i lojtarëve EO në rajon është e nevojshme për të maksimizuar kontributin e
rajonit në GEOSS. Kjo do të zbusë dyfishimin e përpjekjeve, për të përmirësuar
bashkëpunimin dhe për të nxitur zhvillimin e ekspertizës plotësuese dhe gjenerimin e të
dhë
dhënave
të h
harmonizuara
i
për
ë EO
EO. K
Ky objektiv
bj kti d
do të arrihet
ih t nëpërmjet:
ë ë j t
• Komunikimi intensiv në kuadër të Konsorciumit te Projektit mbështetur me vizita bi-ose
shumëpalëshe ndërmjet partnerëve të projektit, duke përfshirë kontaktet me rrjetet e
themeluara më parë të partnerëve individualë;
• Krijim
j rrjeti
j dhe shpërndarje
p
j p
përtejj Konsorciumit te Projektit
j
duke p
përdorur ngjarjet
gj j
kombëtare promovuese, web-site interneti, paketa promovuese dhe mediat;
• Krijimi i një mjet të përhershëm web-based për bashkëveprim te aktorëve, te emertuar
rrjeti i perhershem (PNF), e cila do të shërbejë si një " Directori EO e Ballkanit", me disa
mjete të dobishme të tilla si kërkim partneri, kërkim ekspertize etj. PNF do të përfshijë të
dhënat e fituara gjatë identifikimit të lojtarëve për EO dhe aktiviteteve në rajon
rajon, varësisht
nga pëlqimi i subjekteve të përfshira. Ajo do të jetë e mundur për freskimin e PNF me të
dhëna të reja edhe pas përfundimit të projektit.
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Objektivat e Projektit

Objektivi 7
Identifikimi i mekanizmave për venjen ne levizje, zhvillimin dhe koordinimin e
iniciativave për EO për ndërtimin e kapaciteteve në rajon do të kryhet nëpërmjet
rrjeteve kombëtare dhe ndërkombëtare të themeluara në kuadër të këtij projekti
projekti. Ky
objektiv do të arrihet nëpërmjet:
• Vlerësimit te kapacitetit institucional, kombëtar dhe rajonal për EO, nëpërmjet
identifikimit të lojtarëve përkatëse për EO dhe aktiviteteve;
• Identifikimi dhe shqyrtimi i praktikave më të mira në ngritjen e kapaciteteve, me
mbështetjen
ë
e partnerëve
ë të
ë projektit të
ë BE-së
ë dhe anëtarëve
ë ë te Bordit Këshillimor;
ë
• Identifikimi i opsioneve kombëtare dhe ndërkombëtare për ndërtimin e kapaciteteve,
me vëmendje të veçantë për mundësitë e financimit;
• Ngritja e vetëdijes së vendimmarrësve për rëndësinë e EO, duke i lidhur ato me
aktorët kryesore kombëtarë për EO, duke i inkurajuar qeveritë të zhvillojnë strategji
kombëtare te lidhura me EO dhe për të investuar në ndërtimin e kapaciteteve EO
kombëtare.
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Objektivat e Projektit

Objektivi 8
Kontributi
K
t ib ti në
ë vendet
d t e Ballkanit
B llk it ne lidhje
lidhj me di
direktivën
kti ë INSPIRE dh
dhe
integrimin e tyre në SEIS. Përmbushja e këtij objektivi është e lidhur
direkt me kontributin e Ballkanit në GEOSS, dhe do të shikohet sipas:
• Prezantimit te parimeve INSPIRE dhe kërkesave të ofruesve te
identifikuar të të dhënave EO p
përmes trajnimeve
j
elektronike baze, duke
u mbështetur në ekspertizën e partnerëve të projektit të përfshirë direkt
në ISPIRE dhe SEIS.
• Diskutime dhe transferimin e njohurive dhe ekspertizës përmes vizitave
bi-dhe multilaterale me Konsorciumin, ngjarjet promovuese kombëtare
dhe workshopet e projektit.
projektit
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Aktivitete ne kuader te projektit (tavolina te rrumbullaketa)

•Stafi i IGJEUM, qe eshte kordinator lokal i projektit, ka organizuar,
ne Tirane, disa tavolina te rrumbullaketa me mbeshtetesit e
projektit
j k i (Stakeholders
(S k h ld
off the
h project).
j ) Takimet
T ki
j
jane
zhvilluar
h ill
ne
IGJEO; ne INEUM; IGJEUM; Sherbimin Gjeologjik Shqiptar;
Fakultetin e Gjeologjise dhe Minierave; Akademine e Shkencave te
Shqiperise; Universitetin Bujqesor te Tiranes; Agjensine e Mjedisit
dhe Pyjeve; Ministrine e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te
Ujrave; Qendren e Fizikes Berthamore.
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Aktivitetet ne Shqiperi

•Jane organizuar dy Workshope, ne Tirane, ne kuader te ketij
projekti:
- “THE FIRST B.GN TRAINING IN ALBANIA” me 21 Qershor
2012, ne Akademine e Shencave te Shqiperise. Ku jane realizuar
dy Referate nga stafi i IGJEUM
-Takim Promovues i projektit BalkanGeoNet, me 1 Mars 2013, ne
IGJEUM, ku jane realizuar tre referate nga stafi i IGJEUM.
•Stafi i IGJEUM, me date 5 mars 2013, ka marre pjese ne
Konferencen Nderkombetare “Conference on Capacity Building
and Education”, ne Durres, ne kuader te projektit INSPIRE, ku
koordiantori i projektit balkangeonet dhe ne si kordinues local
ishim te ftuar per te mbajtur referate dhe per te promovuar
rezultatet e projektit BalkanGeoNet me dy referate, te cilat jane
te publikuar ne website.
• Sot po zhvillohet sipas planit nje Tavoline e rrumbullaket,
“K t ib ti i partnerit
“Kontributi
t it shqiptar
h i t
IGJEUM UPT ne projektin
IGJEUM,
j kti
BalkanGeoNet dhe perfitimet.
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Aktivitetet ne Shqiperi
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19

Aktivitetet ne Shqiperi

20

Aktivitetet ne Shqiperi
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Aktivitetet nderkombetar ne Shqiperi

Regional Conference on Capacity
Building and Education,
Durrës Albania - March 5th, 2013
Durrës,
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Aktivitetet nderkombetar ne Shqiperi

Regional Conference on Capacity
Building and Education,
Durrës Albania - March 5th, 2013
Durrës,

23

Aktivitetet nderkombetar ne Shqiperi

Regional Conference on Capacity
Building and Education,
Durrës, Albania - March 5th, 2013
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Pjesmarrje ne Aktivitete jashte vendit

Stafi shqiptar i projektit ka marre pjese ne 4 takime te Asamblese se
Pergjitheshme te projektit (General Assembly meetings)
•Takimi i Asamblese se Pergjitheshme (General Assembly meeting
#1) ,Novi
#1),
Novi Sad
Sad, Serbia - November 18-19
18 19th, 2010
•Takimi i Asamblese se Pergjitheshme (General Assembly meeting
#5), Split, Croatia - September 22nd, 2012
• Takimi i Asamblese se Pergjitheshme (General Assembly
meeting#6),
i #6) Podgorica,
P d i
M
Montenegro - April
A il 9th, 2013
•Takimi i Asamblese se Pergjitheshme (General Assembly meeting
#7, Novi Sad, Serbia - September 18th, 2013
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Pjesmarrje ne Aktivitete jashte vendit

General Assembly meeting #1, Novi Sad, Serbia
- November 18-19th, 2010

27

General Assembly meeting #5, Split, Croatia September 22nd, 2012

28

General Assembly meeting #6, Podgorica, Montenegro
April 9th, 2013

29

General Assembly meeting #7, Novi Sad, Serbia
- September
p
18th, 2013

30

Konsorciumi

•Konsorciumi eshte ndertuar me aktore nga siguruesit te dhenave EO dhe
komunitetet perdoruese nga te gjithe vendet e Ballkanit.

•Ne projekt jane perfshire edhe pjesmarres nga vendet e BE-së per te
mundesuar identifikimin e mekanizmave te zhvillimit dhe koordinimit te
iniciativave te ndertimit te kapaciteteve ne rajon dhe per te mundesuar qe
produktet e projektit te jene ne perputhje me sistemin e infiormacionit jedisor te
perbashket dhe me infrastrukturen per informim hapsinor ne Europe.
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Rezultatet kryesore te projektit

Rezultatet kryesore të projektit :
• Krijimi i rrjeteve te perhereshme
• Hartimi i udhërrëfyesve dhe rekomandimeve
• Sigurimi i nje pjesëmarrje aktive,
aktive e koordinuar dhe e qëndruesheme te të
gjitha vendeve të Ballkanit në iniciativat globale te EO.
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Te dhena te tjera per projektin

• Partneri shqiptar ka marre pjese aktive ne projekt dhe ka realizar te gjithe
detyrimet. Keto jane paraqitur ne raportet progresive ne Web‐site te
projektit BalkanGEONet me Nr.265176 dhe ne Dropbox te tije.

• Projekti ka edhe Bordin Keshillimor dhe anetar i Bordit Keshillimor nga
Shqiperia eshte Prof. Salvadore Bushati

• Consortium Agreement si dhe Grant agreement preparation forms
ndodhen ne Web‐site te projektit, ndekohe kopjet e firmosura nga te
gjithe partneret ndodhen ne dosjen e materialeve te projektit, ne UPT
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Dretyra 2.3: Baza e te dhenave publike te aktoreve te EO te
identifikuar ne ballkan – Te dhena per PP6 (Public Database on
Identified Balkan EO Players
y
– Input
p for WP6

Predefined contents of the table
“BGNabridged.organization_type”

Predefined contents of the table
“BGNabridged
BGNabridged.countries
countries”

Predefined contents of the table
“BGNabridged.eo_status”
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Dretyra 2.3: Baza e te dhenave publike te aktoreve te EO te
identifikuar ne ballkan – Te dhena per PP6 (Public Database on
Identified Balkan EO Players – Input for WP6

Predefined contents of the table
“BGNabridged.business”
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Dretyra 2.3: Baza e te dhenave publike te aktoreve te EO te
identifikuar ne ballkan – Te dhena per PP6 (Public Database on
Id tifi d Balkan
Identified
B lk EO Pl
Players – Input
I
t for
f WP6

Types of organization
from Albania enrolled in the survey

EO data
d t providers
id
vs end-users
d
and
d other
th
types of stakeholders in
Albania

Types of business in Albania enrolled in the survey

Ratio of GEOSS SBAs covered in Albania
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D 3.2. Raport mbi rezultatet dhe perfundimet e iniciativave dhe
projekteve te identifikuar (Report on results and outcomes of identified
i ii i
initiatives
and
d projects)
j
)
Gjithsej jane identifikuar 235 aktivitete ne rajonin e Ballkanit. Statistikat baze per informacionin e mbledhur
per keto aktivitete paraqiten si ne vijim:

Identified activities per countries involved ito
the BGN analyses

Acti ities according to the type
Activities
t pe

D 3.2. Raport mbi rezultatet dhe perfundimet e iniciativave dhe
projekteve te identifikuar (Report on results and outcomes of
identified initiatives and projects)
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D 3.2. Raport mbi rezultatet dhe perfundimet e iniciativave dhe
projekteve te identifikuar (Report on results and outcomes of
identified initiatives and projects)
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D3.3 Databasi mbi iniciativat dhe projektet EO perkatese te identifikuara
- Te dhena per PP 4 (Database on identified relevant EO initiatives
and projects – Input for WP4)
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D3.3 Databasi mbi iniciativat dhe projektet EO perkatese te
identifikuara - Te dhena per PP 4 (Database on identified
relevant EO initiatives and p
projects
j
– Input
p for WP4))
Permbajtja e database
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June 21st, 2012, Tirana, Albania
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June 21st, 2012, Tirana, Albania
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June 21st, 2012, Tirana, Albania
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Bashkepunimi me projekte te tjera

Bashkepunimi ndermjet projekteve BalkanGeoNet dhe
projektit Observe
Prejekti Observe synon permbushjen e direktives ISNPIRE
Directiva INSPIRE, leshuar ne maj 2007 dhe ka si qellim
ngritjen e një infrastrukture për informacione hapësinore
në Evropë për të mbështetur politikat komunitare dhe
politikat mjedisore apo aktivitete të cilat mund të kenë një
ndikim në mjedis.
mjedis
Directiva bazohet ne infrastrukturen per informacion
hapsinor te themeluar dhe qe vepron ne 27 vendet anetare
te BE. Directiva u adresohet 34 tematikave me te dhena
hapsinore qe nevojiten per aplikime mjedisore
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Faleminderit

46

