EU.WATER

“ТРАНСНАЦИОНАЛНИ

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

ДЕЛЕГАЦИЈА
ИЕП,
БЕОГРАД
НА
ШЕСТОМ НАУЧНОМ И ТЕХНИЧКОМ
ПАРТНЕРСКОМ ФОРУМУ - EU WATER,
26-27. 01. 2012. У БУКУРЕШТУ (Румунија)
На
шестом
међународном
научном
и
партнерском форуму у Букурешту у Румунији,
који се одржао у хотелу "Новотел", у периоду од
25 до 28 јануара 2012. године, делегацију
Института за економику пољопривреде чинили
су су Мр Велибор Потребић, истраживачсарадник и дипл. инж. Маријана Јовановић,
истраживач-приправник. Међународни скуп je
био организован у оквиру редовних активности
на пројекту ЕU.WATER - "Транснационални
интегрисани менаџмент воденим ресурсима у
пољопривреди за петребе хитне контроле
Европских вода".
Састанак је отворио господин Валерија Табара,
Министaр
пољопривреде
Румуније.
У
поздравном говору истакао је важност адаптације
Румунске руралне економије у Европској
пољопривредној пракси, као и потребе за
успостављање националне стратегије одрживог
развоја, као и решавање тренутног проблема
загађења вода и земљишта нитратима и
нитритима из пољопривредне праксе.
На састанку је било речи о досадашњим
резултатима које су оствариле земаље чланице и
учеснице на пројекту. Посебан акценат је
стављен
на
досадашњу
имплементацију
Нитратне Директиве 91/676, Директиве о водама
2000/60, као и начинима за смањење загађености
вода и земљишта нитратима и нитритима из
пољопривредне праксе. Представници лидер
партнера Провинције Ферара из Италије су
присутнима упутили сугестије о начину израде
финалних извештаја на пројекту (Layman Report
и Green book). На крају састанка донете су одлуке
и закључци о финалној конференцији пројекта
која треба да се одржи 23. и 24. априла у
Будимпешти у Мађарској.

У АПРИЛУ 2012 ГОДИНЕ ЈЕ ИЗВРШЕНО
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
И ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
ПДС Институт „ТАМИШ“ је у периоду од 01 до
10 априла 2012 године извршио узорковање
земљишта и воде на територији града Панчева у
12 месних заједница.
Истраживање је спроведено након активности
које је ИЕП, Београд имао на едукацији
локалног становништва везано за EUWATER
пројекат (упознавања локалних сејкхолдера са
ЕУ директивама – Нитратном директивом
91/676 и Директивом о Водама 60/2000) у току
трогодишњег трајања пројекта.
Резултати
лабораторијских
анализа
и
истраживања ће детаљно бити елаборирани у
„Студији II“, коју ће Институт за економику
пољопривреде из Београда објавити до краја
септембра 2012 године.
Уједно ово ће бити основ и да се оцени какав је
EUWATER пројекат имао утицај на локалне
стејкхолдере на територији града Панчева.
ДЕЛЕГАЦИЈА
ИЕП,
БЕОГРАД
НА
СЕДМОМ НАУЧНОМ И ТЕХНИЧКОМ
ПАРТНЕРСКОМ ФОРУМУ - EU WATER,
23-25.
04.
2012.
У
БУДИМПЕШТИ
(Мађарсска)
Делегација Института за економику пољопривреде
из Београда у периоду од 23 до 25 априла
2012 године боравила је у Будимпешти (Мађарска),
на „Седмом научном и техничком партнеском
форуму“ у склопу редовних активности на пројекту
EU.WATER – „Транснационални интегрисани
менаџмент воденим ресурсима у пољопривреди за
потребе хитне контроле Европских вода“. Ово је
уједно била и завршна конференција пројекта.
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Скуп је одржан у хотелу „Gellert“ у
Будимпешти, у периоду од 22 до 25 априла
2012. Учесници скупа су разменили искуства у
досадашњем раду на пројекту и оценили
постигнуте резултате у оквиру предвиђених
радних пакета током трајања пројекта.
Последњег дана делегација ИЕП је имала
презентацију везано за имплементацију знања
стечених учешћем на EUWATER пројекту са
називом „EU entering Countries`actions to
address eco-friendly agricultural practices“.

Циљна област пројекта терторија Панчева

На крају скупа Лидер партнер из Провинције
Ферара (Италија), господин Marco Moggiolaro је
похвалио рад Института за економику
пољопривреде из Београда и истакао да је по
његовом мишљењу „ИЕП био најбољи партнер,
остваривши све радне пакете у предвиђеним
временским оквирима“.

Делегацију
Института
за
економику
пољопривреде, Београд су представљали
Пројект менаџер Проф. др Драго Цвијановић,
Директор ИЕП-а, и Пројект координатор Мр
Предраг Вуковић, истраживач – сарадник.

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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