
GEOPORTAL GAIR
Glavni rezultat projekta PORTODIMARE je 
odprtokodni Geoportal Jadransko-jonske 
regije (GAIR), interoperabilna platforma, ki 
omogoča dostop do širokega spektra 
informacijskih slojev,  obdelavo in izdelavo 
kart, pa tudi uporabo analitičnih orodij 
(modulov) za PPN. GAIR je torej inovativna 
funkcionalna platforma, ki ponuja znanje in 
orodja v podporo odločanju.

GAIR podpira trajnostno upravljanje in 
strateško načrtovanje obalnih območij in 
pomorskega prostora v jadranski in jonski 
regiji s pomočjo aplikacij in široke baze 
znanja, kar omogoča odzive na pritiske, ki 
vplivajo na obalno in morsko območje.
 
GAIR krepi mednarodno sodelovanje pri 
uporabi ekosistemskega pristopa, s 
pomočjo CUOO in PPN.  Krepi zmogljivost 
institucij za usklajevanje strategij 
upravljanja in akcijskih načrtov na 
makroregionalniravni; vse to z namenom 
učinkovitega obravnavanja tveganj in 
vplivov na ekosisteme ter zagotavljanja 
ustreznosti posebnih rab in krepitve 
pozitivnih interakcij med obalnimi in 
morskimi rabami.

PORTODIMARE 
Cilj projekta PORTODIMARE je krepiti 
nadnacionalno sodelovanje v 
Jadransko-jonski regiji pri spopadanju s 
skupnimi izzivi celostnega upravljanja 
obalnih območij (CUOO) in pomorskega 
prostorskega načrtovanja (PPN) ter 
podpreti izvajanje strategije EU za 
Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) z ukrepi  
štirih stebrov  njenega akcijskega načrta.

(Portal orodij in podatkov za 
trajnostno upravljanje obalnega 
in morskega okolja)

PROJEKT
PORTODIMARE
Interreg ADRION

https://www.portodimare.eu/

Proračun projekta: 1 581 219,65 EUR
ESRR: 1 382 189,65 EUR
IPA II: 199 030,00 EUR
Trajanje projekta: 
Februar2018 – Januar 2021 (36 mesecev)

https://portodimare.adrioninterreg.eu/ 
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OD TESTIRANJA DO NAČRTOVANJA
Partnerji projekta so v 7 študijah preizkusili uporabo GAIR in integriranih modulov - orodij za 
podporo odločanju, s poudarkom na različnih vidikih načrtovanja in upravljanja obalnega in / 
ali pomorskega prostora.
4 od teh primerov so postali Akcijski načrti (AP) - strateški dokumenti za 4 pilotna območja 
(na Hrvaškem, v Grčiji, Italiji, Sloveniji), ki vsebujejo smernice in dobre prakse za pripravo 
načrtov za upravljanje obalnih in / ali morskih območij, s testiranjem GAIR in njegovih 
modulov. AP vključujejo realne primere obdelav in analiz, priporočila, delovnih načrtov in 
elementov, ki lahko zagotovijo doseganje zastavljenih ciljev. 

PORTODIMARE vključuje 11 projektnih partnerjev in 2 pridružena partnerja iz 6 držav 
Jadransko-jonske regije (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Italija, Črna gora, 
Slovenija). Vodilni partner je Generalni direktorat za varstvo ozemlja in okolja iz regije 
Emilia-Romagna (Italija).

STRATEŠKO PARTNERSTVO

Testiranje 3:  
Prostorski kon�ikti 

med človekovimi 
dejavnostmi in 

ohranjanje prednostnih 
območij v 

zahodnogrških 
vodah

(GR) 

Testiranje 4:
Kartiranje razvoja

obale - Abruzzo 
(IT)

Testiranje 5:
Prostorski kon�ikti 

med obstoječimi 
rabami in pravnimi 

režimi vzdolž 
obalnega pasu 

(SL, BA)

Testiranje 6:
Izlitje nafte in odziv za 

zaščito obale 
(IT)

Testiranje 1: 
Nevarnost obalni in 

morski biotski 
raznovrstnosti na 

morskem območju 
NATURA 2000 HR 
3000003 Vrsarski 

otoki 
(HR)

Testiranje 2:
Ocenjevanje 

trajnostnosti morskih 
rab v Emilii

Romagni 
(IT)

4 AKCIJSKI NAČRTI
za procese

načrtovanja / upravljanja
v skladu z IUOO / PPN

Associated Partners


