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Projekti CapRadNet bashkëfinancohet nga programi IPA 

Adriatic CBC 2007-2013 dhe sjell së bashku 7 partner 

dhe 4 partnere të asociuar nga Italia, Kroacia, Sllovenia, 

Shqipëria dhe Bosnje Hercegovina. Ai ka si synim 

kapitalizimin dhe shfrytëzimin e arritjeve kryesore të 

projektit ADRIARadNet (edhe ky projekt i financuar nga 

programi IPA) për të kontribuar në implementimin e disa 

aksioneve të Strategjisë së BE-së mbi Shtyllat e zonave të 

Adriatikut dhe Jonit ((EUSAIR). Gjithashtu CapRadNet 

konsideron edhe eksperiencat dhe disa nga rezultat e 

projekteve të tjerë të finacuar nga IPA si:CAPS2 

(http://caps2.eu) dhe RoofOfRock 

(http://roofofrock.eu), të cilët mbulojnë çështje që kanë 

ëmrues të përbashkët rrezikun hidrometeorologjik. 
 

 
 

 
Projekti ADRIARadNet ka dizenjuar me sukses sistemin 

inovativ të Informacionit dhe Komunikimit në mbeshtetje 

të vendimeve të autoriteteve vendinmarrëse  (Decision 

Support System (DSS)) për të përmirësuar kapacitetet e 

përgjigjes (reagimit) ndaj ngjarjeve ekstreme te motit të 

cilat ndikojnë në sigurinë e popullsisë që jeton në zontat 

e Adriatikut.  

Projekti CapRadNet synon zgjatjen e mundësisë së DSS 

në përballimin e uljes së rrezikut duke marrë parasysh 

zonat detare, bregdetare, aeroportet dhe zonat e 

populluara.  

 
 Forcimin e mbikqyrjes se vijës bregdetare dhe 

ndotjes detare nëpërmjet analizimit të përzjerjes së 
ujit të detit dhe të lumenjve dhe impaktit të tyre në 
biodiversitetin detar.  

 Rritja e performacës së DSS në mbykqyrjen e zonave 

bregdetare kundra përmbytjeve duke përdorur një 

model vale dhe duke patur parasysh efektin “barrier” 

të detit në afërsi të grykderdhjeve të lumenjve. 

 Përmirësimi i menaxhimit të disa ngjarjeve ekstreme të 

motit në operacionet e fluturimeve në aeroport me 

anë të përdorimit të modelit WRFAdria dhe 

radaritmeteorologjik ; për këtë qëllim do të instalohet një 

sistem i ri radari në zonën e aeroportit të Peskarës. 

 Krijimin  e një harte të tokve të ndjeshme ndaj 

rrëshqitjes së dheut për bregdetin e Adriatikut dhe 

një “sistem të paralajmërimit të hershëm”, për 

territoret më të ekspozuara për raset rreshjeve të 

dendura duke përdorur si të dhëna hyrëse modelin 

WRFAdria 

 Të kuptojmë dhe zhvillojmë aftesitë ripërtëritse për 

zonat e ekspozuar ndaj rrezikut atmosferik me anë 

të studimit të fisibilitetit dhe të një aplikimi në 

Bashkinë e Mostarit. 

 Përmiresimin e platformës DewetraNet me anë të 

integrimit të të dhënave oqeanografike për ndërtimin 

në kohë reale të skenareve të rrezikut në detet Adriatik 

dhe Jon. 

 Përhapje më të gjerë të aktiviteteve dhe rezultateve të 

arritura me anë të përfshirjes së grupeve kyçe të 

ineresit si dhe publikun e gjerë.   

 

  

Scheme of the DSS developed within ADRIARadNet project  
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