EU.WATER

“ТРАНСНАЦИОНАЛНИ

ИНТЕГРИСАНИ
МЕНАЏМЕНТ ВОДЕНИМ РЕСУРСИМА У
ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА ПОТРЕБЕ ХИТНЕ
КОНТРОЛЕ ЕВРОПСКИХ ВОДА”

ЧЛАНОВИ ИЕПа НА ТРАНСНАЦИОНАЛНОМ
СЕМИНАРУ ЗА ИЗГРАДЊУ КАПАЦИТЕТА У
МОНИТОРИНГУ ВОДЕНИХ РЕСУРСА У
ПРОВИНЦИЈИ ФЕРАРА, ИТАЛИЈА (ЈУЛ 2011)
Делегација ИЕП-а је у периоду од 11 до 18 јула
2011 године је боравила у граду Ферара у
Провинцији Ферара у Италији у склопу својих
редовних активности на пројекту EU.WATER –
„Транснационални интегрисани менаџмент
воденим ресурсима у пољопривреди за потребе
хитне контроле Европских вода“.
Циљ посете био је едукативни смеинар који је
организовао истраживачки центар Универзитета
Ферара. Полазници курса имали су прилике да
се упознају са мерама потребним за вођење
активне политике планирања, евалуације стања,
изградње капацитета, најновијим достигнућима
у обласи ГИС мапирања, као и процесом
узроковања земљишта и воде и њиховим
хемијским анализама.
Закључак семинара је да на основу израђених
ГИС мапа сви чланови EU.WATER пројетног
тима су дужни да до 01. септембра 2011 године
дају извештај у коме ће дати стручно тумачење
и појашњење урађених ГИС мапа.
Полазници курса били су чланови пројектног
тима из Украине, Молдавије, Хрватске и Србије.
Делегацију ИЕП-а на састанку су чинили мр
Предраг Вуковић, Координатор пројекта
(истраживач-сарадник) и Предраг Малетић
дипл.инж. и спољни сарадник на пројекту.

ДЕЛЕГАЦИЈА ИНСТИТУТА НА „ПЕТОМ
НАУЧНОМ И ТЕХНИЧКОМ ПАРТНЕРСКОМ
ФОРУМУ“, У ОДЕСИ, УКРАИНА
Делегација Института за економику пољопривреде
из Београда у периоду од 11 до 15 октобра
2011 године боравила је у Одеси (Украина), на
„Петом научном и техничком партнеском форуму“, а
у склопу редовних активности на пројекту
EU.WATER – „Транснационални интегрисани
менаџмент воденим ресурсима у пољопривреди за
потребе хитне контроле Европских вода“.
Скуп
је
одржан
на „Политехничком
Универзитету Одеса“ Украина, у периоду од 12
до 14 октобра 2011. Учесници скупа су
разменили искуства у досадашњем раду на
пројекту и оценили постигнуте резултате у
оквиру предвидјених радних пакета. Последњег
дана домаћин скупа је организовао студијску
посету једном успешном пољопривредним
газдинству
које
примењује
стандарде
тзв. „добре пољопривредне праксе“ недалеко од
Одесе.
Делегацију
Института
за
економику
пољопривреде су представљали Пројект
менаџер Проф. др Драго Цвијановић, Директор
ИЕП-а, и Пројект координатор Мр Предраг
Вуковић, истраживач – сарадник.
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ТРЕЋИ ЛИН“ САСТАНАК У ОКВИРУ
ПРОЈЕКТА “EU.WATER” ОДРЖАН У
ПАНЧЕВУ 02 НОВЕМБРА 2011
02 новембра 2011 године у просторијама ПДС
Института „Тамиш“ Панчево, одржан је трећи ЛИН
састанак (локална информацијона мрежа) и
конференција за штампу. Састанак су организовали
Институт за економику пољопривреде из Београда
који представља пројект менаџера за EU.WATER
пројекат у Републици Србији и ПДС Институт
„Тамиш“, као домаћин конференције. Бројни
представници
локалних
интересних
група
(фармера, локалних званичника из Општинске
управе, Привредне коморе, као и малих и средњих
пољопривредних предузећа - стејкхолдера) као и
представнике медија који су били присутни на
састанку, у име Института за економику
пољопривреде из Београда поздравио је директор
Проф. др Драго Цвијановић, а у име ПДС
Института „Тамиш“ њихов директор Милета
Станковић. У поздравном говору Милета
Станковић је објаснио потребу и значај EU.WATER
пројекта, посебно у области Панчева, који је
оптерећено са питањима заштите животне средине
изазваних повећаним загађењем животне средине
узрокованим између осталог и емисијом штетних
материја у земљиште и воду. Директор Института
за економику пољопривреде из Београда, Проф. др
Драго Цвијановић представио је пројекат, циљеве,
распоред планираних активности и значај. Посебан
акценат на састанку је стављен је на „Кодекс добре
пољопривредне праксе“ који је представио Мр
Предраг Вуковић. Такође, локалним интересним
групама је представљена Нитратна Директива
91/676 ЕЕЦ, као и Директиве о водама 2000/60, али
и правила која прописује ЕУ везано за
пољопривредну производњу. Милета Станковић
представио је ГИС карте које је ИЕП у првој години
пројекта урадио и објаснио њихов значај.
Представници интересних група и новинара који су
били присутни су исказали интерес за активниси на
EU.WATER пројекту. Интересовали су се за
актуелна питања и исказали спремност на сарадњу
са менаџментом пројекта У делегацији ИЕП-а,
Београд на састанку су били присутни Директор
Института Проф. др Драго Цвијановић (Пројект
менаџер), Мр Предраг Вуковић (Пројект
координатор) и Мр Наташа Кљајић (Асистент
координатора).

Циљна област пројекта територија Панчева

ИНСТИТУТ ЗА
ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
БЕОГРАД
Волгина 15, 11060 Београд
тел./факс: +381 (0) 11 29 72 858
тел. : +381(0) 11 29 72 848
e-mail: office@iep.bg.ac.rs
Web: www.iep.bg.ac.rs
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