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Η Πρόκληση
Η ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας των υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει σε αυξανόμενο
ρυθμό προβλήματα που σχετίζονται με ανεπαρκή συστήματα παραγωγής και ανταγωνισμό με άλλες δραστηριότητες. Η
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας σε σχέση με το
επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Οι ακτογραμμές είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαική ένωση (ΕΕ). Πολλοί
πολίτες της ΕΕ ζούν και εργάζονται σε αυτές τις περιοχές που αποτελούν μία σημαντική πηγή παραγωγής
τροφής και άλλων ακατέργαστων υλικών. Συνεπώς μία στρατηγική βασισμένη στη γνώση για την αειφόρο
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο πρέπει να εφαρμοστεί με μία ελαστική προσσέγιση.
στόχοι του έργου
το πρόγραμμα AQUAMED προάγει καινοτόμο έρευνα στην περιοχή της Μεσογείου και επικεντρώνεται στις πιο
σχετικά θέματα με την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή. Το πρόγραμμα ισχυροποιεί τη συνεργασία ΕΕ-Μεσογείου
στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων και προγραμματίζει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει
τώρα αλλά και θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η βιομηχανία των υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή της Μεσογείου.)
Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα AQUAMED θα αναπτύξει μάι δια-λειτουργική στρατηγική για την έρευνα στις υδατοκαλλιέργειας.
Με τη βοήθεια πλατφόρμας θα συντονίσει ερευνητικές
δραστηριότητες και θα παράξει ένα εφαρμοστικό
πλάνο στοχεύοντας την αειφόρο ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Θα βασιστεί σε μία προσέγγιση 4 βημάτων:
The research leading to these results has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under
grant agreement no 244999. This publication reflects the views only of the author, and the European Union cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
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 άση δεδομένων και χαρτογράφηση σχετικών νομοθεσιών καθώς και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών της κάθε
Β
χώρας μέλους της σύμπραξης;
Διάγνωση κοινών καταστάσεων και προβλημάτων μεταξύ των εταίρων;
Κατηγοροποίηση κρατών με παρόμοιες ερευνητικές κατευθύνσεις ;
Δημιουργία πλατφορμας για την προώθηση της έρευνας και της οργάνωσής της, κοινών στόχων και εφαρμοστικών πλάνων

•
•
•

Aποτελέσματα
Το πρόγραμμα AQUAMED θα συνεισφέρει στη Μεσογειακή συνεργασία μεταξύ κρατών της Νοτίου
Ευρώπης και της Βορείου Αφρικής. Η συγκεκριμένη συνεργασία θα αναβαθμίσει και θα βελτιώσει
την έρευνα, την οργάνωσή της και τις σχετικές νομοθεσίες. Το
πρόγραμμα ευελπιστεί
να πετύχει:
· Συντονισμένες ερευνητικές δραστηριότητες μεταξύ μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών στην περιοχή της Μεσογείου
· Συνεργασία μεταξύ ενός δικτύου εταίρων για αμοιβαία και σύμφωνη στρατηγική ερευνητικών στόχων;
· Συνδυασμένη στρατηγική ερευνητικών δραστηριοτήτων δια μέσου της δημιουργίας μία πλατφόρμας με την προοπτική να
δραστηριοποιηθεί και μετά την αποπεράτωση του προγράμματος
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