
ZAANGAŻUJ SIĘ: HODOWCO RYB I SKO-
RUPIAKÓW, RYBAKU LUB PRZEDSTAWI-
CIELU BRANŻY RYBACKIEJ

... pomóż w zdefiniowaniu przykładowych 
scenariuszy i określeniu co jest ważne dla każdego z 
sektorów.

... zaangażuj się w opracowanie kierunków 
zmian klimatu istotnych dla funkcjonowania Twojej 
branży.

... udostępnij anonimowe dane, by zasilić 
analizy wspomagające oszczędzanie energii gospo-
darstw oraz flot rybackich. 

... wyraź swoje krytyczne poglądy na temat 
analiz i rezultatów projektu. 

... przekaż nam swoją opinię o rozwiązaniach za-
sugerowanych dla przemysłu, jak i instytucji rządowych.

...  udostępnij informacje o projekcie wśród 
przedstawicieli swojej branży. CERES 
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...  dostarczy informacji jak zmiany klimatu 
wpłyną na parametry środowiska istotne dla rybac-
twa oraz akwakultury.

...  oszacuje ekonomiczne konsekwencje  dla 
intensy� kacji działalności podmiotów gospodarczych 
oraz ekologii zasobów ryb i skorupiaków.

... oceni stan, wrażliwość oraz zdolności 
a da ptacyjne europejskiego rybołówstwa i akwakultury.

... zasugeruje skuteczne rozwiązania dla sek-
tora przetwórstwa surowców pochodzenia wodne-
go, aby przystosować je do trendów wynikających ze 
zmian klimatu.

... zidentyf ikuje wadliwie funkcjonujące 
sposoby zarządzania, które utrudniają adaptację 
do przewidywanych skutków zmian klimatu.

AKTYWNOŚĆ CERES OBEJMUJE: 

... sektory 
rybołówstwo morskie
akwakultura morska
wody śródlądowe

... analizy ekonomiczne dla
rybołówstwa dennego i pelagicznego
połów okrężnicami i taklami
hodowle denne oraz pływające
sadze morskie i zbiorniki przybrzeżne
semi-intensywna i ekstensywna
i akwakultura śródlądowa

... regiony  
od zimnych wód polarnych do Morza Śródziemnego 
i europejskich wód śródlądowych

... gatunki
najważniejsze ekonomicznie np. małe gatunki 
pelagiczne, dorszokształtne, płastugokształtne, 
tuńczyki, łososie, labraksy, małże, ostrygi, prze–
grzebki, pstrągi, karpiowate, jak i inne, nowo 
pojawiające się (wschodzące) na rynku gatunki

8 uniwersytetów   (        koordynator projektu)
11 instytutów naukowych             7 partnerów 

przemysłowych  z 15 krajów
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