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6 Τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών
6Το
6 Πανεπιστημίου της Σαβονίας
του
6 Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος
6
Τσεχία
6Το Τμήμα Ιχθυολογίας
του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας

Δανία

66 Ο Δήμος Άλλεροντ

Εσθονία

66 Το Πανεπιστήμιο της Εσθονίας

Ελλάδα

Διάρκεια
01/2012 – 12/2014

Προϋπολογισμός
€ 1,862,333.00

Κοινοτική Συμμετοχή
€ 1,480,883.75

66 Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.

Περισσότερες Πληροφοριές

Ουγγαρία

lakeadmin.savonia.fi

6Ο
6 Φορέας Διαχείρισης
της Λίμνης Μπάλατον

Ιρλανδία

66 Η Δυτική Περιφέρεια της
Ιρλανδίας

Ιταλία

66 Η Νομαρχία Ριέτι

Μάλτα

66 Το ίδρυμα Τέμι Ζάμιτ

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και υλοποιείται μέσω του
προγράμματος INTERREG IVC

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΏΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΏΝ
ΑΝΑΣΎΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΝΏΝ

Η οικονομική αξία των καθαρών υδάτων έχει ήδη αναγνωριστεί από τη διακήρυξη του Δουβλίνου:
«το νερό έχει οικονομική αξία σε όλες τις ανταγωνιστικές χρήσεις του και θα πρέπει να αναγνωριστεί
ως οικονομικό αγαθό». Οι λίμνες και οι ταμιευτήρες μπορούν να αξιοποιηθούν παρέχοντας νερό
για ύδρευση, άρδευση, αλιεία, ψυχαγωγία. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν
γίνει στον τομέα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η ποιότητα των υδάτων επηρεάζεται αρνητικά
από παράγοντες όπως η γεωργία και η ρύπανση των πηγών. Αυτά τα προβλήματα μπορούν
να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν μόνο μέσα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και
αποκατάστασης των λιμνών.
Το πρόγραμμα LakeAdmin αποτελεί συνέχεια του προγράμματος LakePromo, INTERREG IIIC North
(2004-2007), το οποίο παρείχε μια γενική εικόνα των πρακτικών αποκατάστασης λιμνών. Παρ 'όλα
αυτά όμως για το σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων, οι εταίροι του LakeAdmin αναγνωρίζουν
την ανάγκη να επανεξεταστούν οι μελέτες περίπτωσης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (WFD) της ΕΕ, ορίζει ότι όλα τα ευρωπαϊκά
επιφανειακά ύδατα «θα πρέπει να είναι σε καλή περιβαλλοντική και χημική
κατάσταση μέχρι το 2015». Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση για τις χώρες της ΕΕ
και απαιτεί περιφερειακή, εθνική και διεθνή συνεργασία.
Για τα περισσότερα κράτη της ΕΕ, οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τις λίμνες
όπως ορίστηκαν από την Οδηγία (WFD) είναι καινούριες, και οι υποχρεώσεις
για την προστασία και την αποκατάσταση τους είναι σημαντικές. Η βελτίωση
της κατάστασης των λιμνών και των υδάτινων συστημάτων στην Ευρώπη στο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, απαιτεί την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
Το LakeAdmin προσφέρει μια επιπλέον τοπικά εστιασμένη προσέγγιση για την
τήρηση της Οδηγίας.

Σκοπός του Έργου είναι:

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών αναπτυξιακών
πολιτικών στον τομέα της διαχείρισης υδάτων και ειδικά στο πεδίο της
αποκατάστασης και διαχείρισης λιμνών. Το παραπάνω θα επιτευχθεί με τον
εντοπισμό, την ανταλλαγή και την μεταφορά καλών πρακτικών ανασύστασης
λιμνών μεταξύ περιοχών της Ευρώπης που φιλοξενούν λίμνες υπό ανασύσταση
και την αναζήτηση μεθόδων για την ένταξη των καλών πρακτικών στη διαχείριση
των λιμνών και στην πολιτική διατήρησης υψηλών προδιαγραφών προστασίας.

Στόχοι του Έργου είναι:

66 Η ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών διαχείρισης
υδάτων στους τοπικούς φορείς, για τη βελτίωση της
ποιότητάς τους και την καλύτερη αξιοποίησή τους.
66 Η ανάπτυξη εφικτών Σχεδίων Υλοποίησης για την υιοθέτηση
καλών πρακτικών στην προετοιμασία των επόμενων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
66 Η αξιοποίηση των καλών πρακτικών των συμμετεχουσών
χωρών για τη δημιουργία υλικού καθοδήγησης προσβάσιμου σε όλους.
66 Η προβολή των τοπικών επιτευγμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα.

