
IZZIV
Eden glavnih izzivov za sektor ribogojstva je učinkovito in trajnostno 
upravljanje virov. V zadnjih letih sta dve področji pridobili posebno 
pozornost - voda in energetska učinkovitost - oba bistvena elementa 
za upravljanje ribogojstva. Učinkovita uporaba vodnih in energetskih 
virov ob hkratnem tehnološkem razvoju in visokokakovostnem 
izobraževanju lahko razvije trajnostni sektor ribogojstva. Poleg 
tega trajnostno ribogojstvo zahteva stalen razvoj človeških virov in 
krepitev zmogljivosti na področju upravljanja z vodo in energijo, zlasti 
za učence na daljavo.

CILJI PROJEKTA

NA POGLED

PROGRAM: ERASMUS+ (2014-2020) 

KLJUČNI UKREPI: Sodelovanje za inovacije in 
izmenjava dobrih praks

UKREP: Strateška partnerstva

SKUPNI PRORAČUN: 264.459 EUR

TRAJANJE:  december 2018 - maj 2021 (30 
mesecev)

KOORDINATOR: SGS Tecnos, Španija

CONSORTIUM: 5 partnerjev iz 5 držav: 
Španija, Italija, Latvija, Slovenija in Irska

© Alex Antoniadis, Unsplash

@ErasmusEWEAS
info@eweasproject.eu
www.eweasproject.eu

© API

Cilj EWEAS projekta je izboljšati vodno in energetsko učinkovitost 
objektov v ribogojstvu z izboljšanimi praksami upravljanja in 
uporabe okolju varnih in stroškovno učinkovitih rešitev. Za dosego 
tega bo v sklopu EWEAS projekta ustvarjen nov program 
usposabljanja, zasnovan za pridobivanje znanja in veščin 
ribogojcev o zmanjšanju prekomerne porabe vode in energije, 
zmanjšanju ekološkega odtisa, razumevanju različnih konceptov 
porabe energije, stroškov in izvajanja samoocenjevanja z 
„učenjem z delom“. Orodje za usposabljanje za e-učenje, ki bo 
rezultat EWEAS projekta, je brezplačno in bo olajšalo izmenjavo 
dobrih praks med ribogojci in strokovnjaki za ribogojstvo.
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Projekt je prejel sredstva v okviru programa EU Erasmus +; razpis KA202 Projekt je prejel sredstva v okviru programa EU Erasmus +; razpis KA202 
- Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje, - Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje, 
sporazum o dodelitvi sredstev št. 2018-1-ES01-KA202-050473. sporazum o dodelitvi sredstev št. 2018-1-ES01-KA202-050473. 
Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni 
potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev. Komisija ne more potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev. Komisija ne more 
biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

  

Najdi več na:
Koordinator projekta: 
Mercedez Rodrigues-Caro
SGS (Spain) 
info@eweasproject.eu

Obveščanje javnosti: 
Martin Johnson 
AquaTT
martin@aquatt.ie  
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SGS (Madrid, Španija)

API (Verona, Italija)

BEFO (Riga, Latvija)

KGZS - Zavod KR (Kranj, Slovenija)

AquaTT (Dublin, Irska)
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PARTNERJI

Funded by the 
Erasmus+
Programme of the 
European Union

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pričakuje se, da bo projekt EWEAS 
pomembno prispeval k trajnostnemu 
in konkurenčnejšemu  evropskemu 
ribogojskemu sektorju na lokalni, 
regionalni, nacionalni in mednarodni 
ravni. Projekt je zasnovan z 
namenom izboljšanja znanja o 
učinkoviti uporabi virov, zmanjšanju 
vode in porabi energije, zmanjšanju 
vpliva na okolje na ribogojnicah 
ter izboljšanja splošne trajnosti in 
konkurenčnosti sektorja v Evropi.

PRISPEVEK K CILJEM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Učinkovita raba naravnih virov je v središču trajnostnega razvoja po 
vsem svetu. Projekt EWEAS naj bi prispeval k 7 od 17 ciljev trajnostnega 
razvoja ZN; zelena lakota, kakovostno izobraževanje, industrija, 
inovacije in infrastruktura, odgovorna potrošnja in proizvodnja, 
podnebne akcije, življenje pod vodo in partnerstvo za cilje. Projekt 
obravnava zlasti trajnostne prakse, ki so neposredno povezane z 
operativno in izobraževalno komponento ribogojnih dejavnosti. Cilj 
EWEAS je usposabljati delavce iz ribogojstva z razvojem inovativne 
platforme za e-učenje, ki jim bo pomagala razviti praktična znanja za 
učinkovito in trajnostno upravljanje sistemov ribogojnic.
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Pridružite se naši strokovni bazi podatkov in prejemajte najnovejše novice o projektu: 
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