Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου TIMMOD
Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TIMMOD
Το έργο «Προώθηση Τεχνολογικής Καινοτομίας
στην Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και
Μοντελοποίηση για την Εκτίμηση Αλιευτικών
Αποθεμάτων και μη Αλιευτικών Πόρων» (TIMMOD),
επικεντρώνεται στη βελτίωση της κοινής
περιβαλλοντικής παρακολούθησης και
μοντελοποίησης, μέσω της διευκόλυνσης της
τεχνολογικής καινοτομίας, της βελτίωσης της
διαθεσιμότητας και της ποιότητας δεδομένων, της
συνεργασίας στην ανταλλαγή δεδομένων σχετικά
με την ποιότητα των υδάτων, των στατιστικών
στοιχείων βιοποικιλότητας, της αξιολόγησης των
αλιευτικών και μη ιχθυολογικών ζώντων πόρων της
Μαύρης Θάλασσας - σύμφωνα με την Οδηγία
Πλαίσιο της ΕΕ για τη Θαλάσσια Στρατηγική (MSFD),
το Πλαίσιο Συλλογής Δεδομένων (DCF), τη
Στρατηγική για τη Μπλε Ανάπτυξη, τη Σύμβαση για
την Περιβαλλοντική Προστασία στη Μαύρη
Θάλασσα, και άλλες κοινοτικές και περιφερειακές
πολιτικές και συμβάσεις.

Συγκεκριμένοι Στόχοι
1) Επίτευξη ενισχυμένης ικανότητας των
οργανισμών των εταίρων του έργου (και άλλων
ενδιαφερομένων φορέων), για παροχή, χρήση και
από κοινού εκμετάλλευση, αξιόπιστων και
συμβατών περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με
παραμέτρους ποιότητας νερού, αλιευτικών και μη
ιχθυολογικών ζώντων πόρων·
2) Επίτευξη καλύτερης συνεργασίας, βελτιωμένης
ανταλλαγής περιβαλλοντικών δεδομένων μεταξύ
των εταίρων της Μαύρης Θάλασσας, με τη
δημιουργία ενός συνόλου κοινών εργαλείων ΤΠΕ·
3) Ένταξη στην ημερήσια διάταξη μιας καινοτόμου
στρατηγικής, σχεδιασμένης να συνδυάζει
(εθνικούς, περιφερειακούς, και ευρωπαϊκούς)
κανονισμούς και άδειες, σε συνδυασμό με νέες
τεχνολογίες παρακολούθησης και πληροφόρησης,
διευρυμένη διαφάνεια, και επιβολή καινοτομίας.
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Εναρκτήρια Συνάντηση TIMMOD
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου TIMMOD
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά εξαιτίας της πανδημικής
κατάστασης λόγω Κορονοϊού. Η διαδικτυακή συνάντηση
διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο, το Ινστιτούτο
Ιχθυολογικών Πόρων της Βάρνας, και πραγματοποιήθηκε στις
11 Ιουνίου 2020 με 23 συμμετέχοντες, που εκπροσωπούν και
τους 6 οργανισμούς/εταίρους του έργου TIMMOD. Οι συνολικοί
στόχοι του έργου και το λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας
παρουσιάστηκαν από τη διαχειρίστρια του έργου Δρ. Elitsa
Petrova, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιχθυολογικών Πόρων της
Βάρνας. Παρουσιάστηκαν επίσης η δομή διαχείρισης του έργου
και το γράφημα χρονοπρογραμματισμού Gantt. Οι εκπρόσωποι
των φορέων του έργου, DDNI, REC-Μολδαβίας, ΑΠΘ, BDCA και
NEA, πραγματοποίησαν μια σύντομη εισαγωγή των οργανισμών
τους και περιέγραψαν τους ρόλους τους στο έργο TIMMOD.
Συζητήθηκαν οι κύριες δραστηριότητες του έργου, μαζί με ένα
λεπτομερές σχέδιο δράσης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις
υπό εξέλιξη δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της απογραφής
καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης υδάτων για την
μέτρηση χημικών, φυσικών και βιολογικών παραμέτρων και
της στρατηγικής καινοτομίας για από κοινού παρακολούθηση.
Το κύριο αποτέλεσμα της εναρκτήριας συνάντησης ήταν η
έγκριση του σχεδίου δράσης για την επόμενη περίοδο του
έργου.

Αυτή η δημοσίευση έχει εκδοθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του
Περιφερειακού Κέντρου Περιβάλλοντος της Μολδαβίας και σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Δημοσιεύσεις έργου TIMMOD
Εντός του έργου παρήχθη το Πληροφοριακό Δελτίο TIMMOD, η αφίσα και το 1ο
ενημερωτικό φυλλάδιο που εκδόθηκε από κάθε εταίρο στις εθνικές γλώσσες (Βουλγαρικά,
Γεωργιανά, Ελληνικά και Ρουμανικά) και στα Αγγλικά, με 250 αντίτυπα ανά εταίρο. Η
επικοινωνία και η προβολή του έργου διασφαλίζεται στις ιστοσελίδες των εταίρων, στη
σελίδα FaceBook του έργου - h ps://www.facebook.com/TIMMOD-Project-114059673702692
και στην ομάδα TIMMOD - h ps://www.facebook.com/groups/725509191541670.

Αναπτύχθηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας του έργου.

1η Εκδήλωση Διάχυσης του έργου TIMMOD
Η 1 η εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του
έργου TIMMOD πραγματοποιήθηκε στις 11
Σεπτεμβρίου στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο, το
Ινστιτούτο Ιχθυολογικών Πόρων της Βάρνας, και είχε
σκοπό να παρουσιάσει συνοπτικά το έργο TIMMOD σε
διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι κύριοι στόχοι,
οι δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
του έργου TIMMOD παρουσιάστηκαν σε μια ομάδα 20
συμμετεχόντων από διάφορες οργανώσεις
ενδιαφερομένων φορέων, όπως το Διευθυντήριο
Ποτάμιων Λεκανών, η Συστάδα Θαλασσιών Φορέων,
το Ινστιτούτο Υδροδυναμικής, κ.λπ. Η εφαρμογή
σύγχρονων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και
αξιολόγηση των πόρων της Μαύρης Θάλασσας ήταν
ένα από τα πιο σημαντικά θέματα συζήτησης. Η
επόμενη εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του
έργου TIMMOD θα πραγματοποιηθεί στο Κισινάου της
Μολδαβίας τον Νοέμβριο του 2020.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ένα άλλο σημαντικό ορόσημο στην πορεία του έργου TIMMOD θα είναι η
διερεύνηση, η ανάλυση και η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στην
παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Ο βέλτιστος τρόπος υλοποίησης αυτού
αποτελεί: (α) η διενέργεια ερευνών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του καινοτόμου
εξοπλισμού που λειτουργεί στη Μαύρη Θάλασσα και παγκοσμίως, (β) η εκπόνηση
απογραφής σχετικά με την τεχνολογική καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές για
την περιβαλλοντική παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων και των μη αλιευτικών
πόρων, (γ) η εκπόνηση απογραφής της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και
μελλοντικών επιλογών για την διασπορά τους στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας. Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στη λεγόμενη «Στρατηγική
Καινοτομίας» για περαιτέρω υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών
και εργαλείων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων με το ευρύτερο κοινό και η ορθή ευαισθητοποίησή του είναι ένας άλλος βασικός
στόχος του έργου. Προκειμένου να καταστούν διαθέσιμες στο κοινό και τις τοπικές αρχές οι προγνώσεις από
αριθμητικές προσομοιώσεις, το έργο TIMMOD θα παραδώσει μια αυτοματοποιημένη Πλατφόρμα Επιχειρησιακής
Πρόγνωσης (ΠΕΠ) κατασκευασμένη για να παρέχει συνεχείς και αξιόπιστες ολοκληρωμένες προσομοιώσεις
ποιότητας θαλασσινού νερού και υδροδυναμικής κυκλοφορίας για τον σκοπό βραχυχρόνιων προβλέψεων. Η
πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα παρακολούθησης/μοντελοποίησης θα είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του
έργου, ενσωματώνοντας εργαλεία ΤΠΕ όπως η ΠΕΠ και η διαδικτυακή πλατφόρμα «ανοιχτού» λογισμικού GIS.

Πηγή εικόνας - Υπηρεσία Θαλάσσιων Παραμέτρων Copernicus
(Θαλάσσια δεδομένα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Μπλε Κοινωνίας)
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Οι κύριες δραστηριότητες για την επόμενη περίοδο του έργου:
1. Προετοιμασία Τεχνικής Έκθεσης πάνω στην «Απογραφή των Τεχνολογικών
Καινοτομιών στην παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την
εκτίμηση των αλιευτικών πόρων και των μη ιχθυολογικών πόρων». Η τεχνική
έκθεση θα περιλαμβάνει:
- Επισκόπηση και ανάλυση προηγμένων καινοτόμων τεχνολογιών
περιβαλλοντικής παρακολούθησης·
- Επανεξέταση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών·
- Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες·
- Την προοπτική για τις επόμενες δεκαετίες.
2. Έναρξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Ομάδας Δράσεων 2: Αξιολόγηση
και Σύσταση πάνω σε Προηγμένα Υδρο-περιβαλλοντικά Αριθμητικά Εργαλεία
για τη Διαχείριση Δεδομένων, τον Έλεγχο σε Πραγματικό Χρόνο και την
Πρόβλεψη Θαλάσσιων Συνθηκών στη Μαύρη Θάλασσα.
3. Προπαρασκευαστικές Δράσεις: Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος
επίδειξης δοκιμών. Επιλογή και παράδοση αισθητήρων, εξοπλισμού και
λογισμικού.
4. Μελέτη σχετικά με τους μηχανισμούς διασυνοριακού συντονισμού, τους
διαθέσιμους οργανωτικούς και ανθρώπινους πόρους στην περιοχή, και τη
συνάφειά τους με την προγραμματισμένη τεχνολογική αναβάθμιση.
Προσδιορισμός ζητημάτων προτεραιότητας, σύμφωνα με τα MSFD και DCF.
5. Ανάπτυξη προσχεδίου στρατηγικής καινοτομίας για την τεχνολογική
αναβάθμιση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και μοντελοποίησης, τη
βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και των συστημάτων διασυνοριακής
ανταλλαγής πληροφοριών.
6. Ενημέρωση της βάσης δεδομένων για τους ενδιαφερομένους φορείς.
7. Οργάνωση της 1ης Θεματικής Διασυνοριακής Συνάντησης.
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Κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014 – 2020
Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο Μολδαβίας
Σεπτέμβριος 2020
Το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014 – 2020 συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και τις συμμετέχουσες χώρες: Αρμενία,
Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.
Αυτή η έκδοση έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα
αυτής της έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Κέντρου
Μολδαβίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Project funded by

EUROPEAN UNION

