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Living Buna
Në kuadër të projektit Living Buna, INCA

organizoi konsultimin me aktoret lokal mbi

vlerësimin e nevojave për ngritjen e

kapaciteteve menaxhuese të zonës se

mbrojtur...

Për më tepër...

Teknologjia në funksion të
orës së mësimit

Inca Shqipëria do të jeni pjesë e ngushtë
e jona dhe gjatë orëve mësimore në lëndë
të ndryshme. Ju faleminderit!

Për më tepër...
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Konventa e Bernës
mandaton një mision në

terren
Konventa e Bernës mandaton një mision
në terren për problematikën e ndërtimit të
aeroportit të Vlorës në zonën e mbrojtur
Vjosë-Nartë...

Për më tepër...

Zhvillim i (pa) qëndrueshëm
 
Zhvillim i (pa) qëndrueshëm; një përrallë
për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës...

Për më tepër...

Mirëmenaxhimi i ujit në
zonën e mbrojtur të Dajçit

U mbajt eventi hapës i projektit
"Mirëmenaxhimi i ujit në zonën e mbrojtur
të Dajçit" i cili zbatohet nga Qendra e
Informacionit Aarhus Shkoder financuar
nga MAVA, në partneritet me IUCN dhe
INCA...

Për më tepër...

Ekonomia e gjelbër dhe
zhvillimi lokal

Takimi synoi të rriste kapacitetet e
pjesëmarrësve mbi ndikimin e ekonomisë
se gjelbër në rritjen e ekonomisë vendore
dhe ndërkufitare...

Për më tepër...

Ngritje kapacitetesh për
AgriEn

Në kuadër të projektit "Lumi Bushtrica"
një ekosistem i rëndësishëm natyror
në PK Shebenik-Jabllanicë, specialistët e
INCA-s...

Për më tepër...

Mbrojmë Ekosistemin
Kune-Vain-Tale

U zhvillua takimi për rivitalizimin e
rrjetit "Mbrojme Ekosistemin Kune-
Vain-Tale" i organizatave mjedisore
të shoqërisë civile Lezhë...

Për më tepër...
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Job announcement

                      
Për më tepër...

 
BeMed launches its 6th call for

micro-initiatives
 

Për më tepër...

 
Save the date:

EU-LIFE PLATFORM MEETING
 

Për më tepër...

Data të rëndësishme

 
4 Dhjetor 2014

Krijohet në Podgoricë të Malit të Zi “Rrjeti i Zonave të Mbrojtura

të Dinarikëve – Parqet e Dinarikëve

Pak Histori...

...26 vjet më parë...

...miratohet VKM Nr.102, dt.15.01.1996 “Për shpalljen Rezervat strikt natyror/Rezervatet
shkencore Lumi i Gashit dhe Kardhiq, si dhe Parqet Kombëtare Lugina e Valbonës dhe
Qafë Shtamë”.
----------------------------

Për të lexuar Ditari i Natyrës në vite...Kliko këtu!!! 

----------------------------

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës
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