
 

 

Projekt EWEAS z veseljem objavlja spletni seminar o najboljših praksah na področju energetske 

in vodne učinkovitosti v ribogojstvu, ki bo potekal 12. maja 2021 

V prvi polovici tega dvodelnega spletnega seminarja bodo evropski voditelji z viri učinkovitega 

in trajnostnega ribogojstva predstavili svoja spoznanja o najboljših praksah v tem sektorju, 

strokovnjaki pa bodo sprejemali vprašanja občinstva glede energetske in vodne učinkovitosti. 

Govorniki: 

Israel Muñoz, Institute of Agrifood Research and Technology, Katalonija 

Zmanjšanje porabe vode in energije pri predelavi morskih sadežev 

Damien Toner, An Bord Iascaigh Mhara (Ireland’s Seafood Development Agency) 

Trajnost in učinkovitost virov v sistemu šote RAS na Srednjem Irskem 

Maddi Badiola, vodja projekta in strokovnjak za RAS Alpha Aqua A / S - HTH AquaMetrics llc 

Poraba energije v recirkulacijskih sistemih ribogojstva 

Po kratkem premoru bo v drugem delu spletnega seminarja predstavljena platforma za e-

učenje, ki bo ribogojcem in vsem ostalim zainteresiranim pomagala pri iskanju energetske 

učinkovitosti v njihovih objektih,, s čimer se bo povečala trajnost in donosnost njihovih obratov. 

Platforma za e-učenje bo odprta in brezplačna za vse, podpira pa jo EU. Vzporedne seje bodo 

potekale v latvijskem, španskem, italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku. 

Ta dogodek bo potekal v okviru projekta EU ERASMUS + EWEAS (Energetska in vodna 

učinkovitost v ribogojnem sektorju, https://eweasproject.eu), namenjen pa je predvsem 

ribogojcem, zanimiv pa bo tudi tudi za oblikovalce politike, raziskovalce, študente in splošna 

javnost. Vsi dobrodošli. 

Za prijavo na spletni seminar rezervirajte vstopnico (prek Eventbrite) Če želite biti obveščeni o 

aktivnostih in rezultatih projekta EWEAS, se prijavite na naš poštni seznam pri projektu EWEAS 

(prek Mailchimpa). 

Posodobitve tega projekta lahko spremljate tudi na Twitterju @ErasmusEWEAS 

Opombe za urednike 

Projekt EWEAS (platforma za e-učenje: Učinkovitost energije in vode v ribogojnem sektorju) se 

financira iz programa Erasmus + (sporazum o dodelitvi sredstev št. 2018-1-ES01-KA202-



050473). Projekt se osredotoča na izboljšanje znanja in usposobljenosti strokovnjakov, ki se 

ukvarjajo z vodnimi in energetskimi vprašanji v ribogojskem sektorju. 

Projekt traja 30 mesecev od leta 2018 do leta 2021. Konzorcij EWEAS sestavlja 5 partnerjev iz 5 

evropskih držav (Španija, Slovenija, Latvija, Irska, Italija). Projekt koordinira SGS Tecnos 

(Španija). AquaTT je partner zadolžen za diseminacijo projekta. 

Za več informacij in novinarska vprašanja se obrnite na Martina Johnsona, vodjo projekta 

AquaTT, na martin@aquatt.ie 


