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Joint innovation paths

Rrugët e përbashkëta të inovimit  





This document reports the outcomes of the project that will pave the way for 
future cooperation among maritime actors both clusters - or other key 
aggregation actors - and companies, representing a step ahead in the hard 
definition of a coordinated plan for shared innovation in the sector.
 
The Blue NET – Maritime Clusters Network for Blue Growth was designed in 2015 
and launched in 2016 when the maritime industry started glimpsing positive 
signals for a market revamping. Simultaneously, the effects of cluster policies 
resulted in grouping initiatives in many territories and boosted a greater 
awareness about local specializations, cooperation advantages and sharing of 
new ideas.

The Steering Committee of the project included Martina Rossi from the Maritime 
Technology Cluster of Friuli Venezia Giulia, Ilze Atanasova from the Marine Cluster 
Bulgaria, Angelos Ktoris from the Maritime Institute of Eastern Mediterranean, 
Kozeta Vukusanlekaj from the Regional Council of Shkodra, Carmen Costache 
from the Union of Rumanian Inland Ports, Vedran Slapničar from the Faculty of 
Mechanical Engineering and Naval Architecture of the University of Zagreb.

The project was implemented in 6 countries – Italy, Bulgaria, Cyprus, Albania, 
Romania, Croatia - establishing a first group of maritime clusters in the 
south-eastern part of Europe, along an ideal line that link the Adriatic Sea and the 
Black Sea. In the last two years a state of the art of the maritime sector in each 
country was delivered, a common methodology for the mapping of private 
innovation needs was defined, 96 companies contributed to the first survey 
presenting 145 innovation needs, 28 companies were further interviewed and 
performed a technological audit, 20 companies met and established new contacts 
during a final matching event. 

The Blue NET aimed at enhancing the maritime clusters’ capacity to develop 
networking among SMEs, thus a great effort was invested in the initial 
methodological phase before the real involvement of businesses and their 
physical matching to share ideas for mutual collaboration for innovation.

Preface
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Maritime Sectors
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The six countries involved have diverse maritime traditions, nevertheless not all 
had available data to define the most relevant maritime sectors in terms of stake-
holders, research and innovation activities performed, maritime policies. Starting 
from the classification of Maritime sectors provided by the European Commission 
deepening Blue Growth needs and potential in the countries of Adriatic Ionian 
and Black Sea area (European Commission (2014), Analysis to support the elabora-
tion of the Adriatic and Ionian maritime Action Plan, EUNETMAR – Study to support 
the development of sea-basin cooperation in the Mediterranean, Adriatic and 
Ionian, and Black sea, Contract number MARE/2012/07 – Ref. No 2, March 2014), 
partner agreed on the identification of a maximum of 5 (out of 8) sectors meant 
to be more relevant in terms of national policy, research and companies. The 
table below shows the sectors identified as relevant per country. The document 
“Blue NET - State of the art of maritime sectors” provides all the details of the 
analysis performed by the reference countries in 2017.

Shipbuilding and boatbuilding: design, construction, maintenance and 
reparation, fittings, plants and equipment

Water projects: construction of civil engineering projects both coastal 
and inland (waterways, harbours and river works, marinas, locks, dykes 
and dams)

Maritime transport: deep-sea shipping, short sea-shipping, passenger 
ferry services, inland waterway transport, logistics linked  to 
waterborne transport, port activity

Food, nutrition, health and eco-system services: fishing (for human 
consumption and for animal feeding), marine aquaculture, blue 
biotechnology, agriculture on saline soils

Energy and raw materials: offshore oil and gas, offshore wind, ocean 
renewable energy, carbon capture and storage, aggregates mining, 
marine minerals mining, securing fresh water supply

Leisure, working and living: coastal tourism, yachting and marina 
services, cruise tourism

Coastal protection: protection against flooding and erosion, 
preventing salt-water intrusion, protection of habitats, protection for 
water pollution

Maritime monitoring and surveillance: traceability and security of 
goods supply chains, prevent and protect against illegal movement of 
people and goods, environmental monitoring.
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The recognition in each country appeared aligned on 4 sectors in which the 
following activity of collection of needs from the companies has been focused 
and led to the gathering of 145 technological needs.

Companies in each country have been asked to indicate the sector in which they 
operate, their market orientation, the type of their customers and their main 
innovation needs. The comparison of the collected technological needs defined 
17 innovation fields of which 8 included relevant needs expressed by more than 
3 companies. The innovation needs are mostly derived from the market request, 
indeed competitors and customers’ requests seem the most chosen answers, 
although in companies dealing with ships and/or ports management the 
regulatory constraints seem to be the main reason for innovation.

The 8 innovation fields included 108 needs of the total 145 collected (75%). They 
have been verified with the companies during a special event – International 
World Café on June 14th 2018 - and, thanks to the guidance of 5 international 
experts, some fine tuning has been done. The sharing of thoughts among 
companies and experts led to merging opinions and to detail more the list of 
detailed needs (see table below).

Joint Innovation Paths

NANOTECHNOLOGIES 
ADVANCED INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

ADVANCED MACHINERY DESIGN
IMPROVED SERVICES

ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
PROFESSIONAL TRAINING

INTERNET OF THINGS
ADVANCED MONITORING INSTRUMENTS

SOFTWARE DEVELOPMENT
VIRTUAL REALITY DEVELOPMENT
REDUCE EMISSION TECHNOLOGY

ENERGY EFFICIENCY SYSTEM
ADVANCED MATERIALS

UNDERWATER TECHNOLOGIES
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ADVANCED AUTOMATION SYSTEM
ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
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The innovation fields and needs emerged during the dialogue between experts, 
companies and clusters enable the identification of the following paths that can 
be considered as international trajectories on a long-term basis and that should 
capture the interest of policy makers and other local stakeholders:
- Efficient and optimized infrastructures;
- Smart design and manufacturing processes;
- Environmentally respectful, automated and integrated vessels and plants.

Innovation Fields Detailed needs

5 4 --- ---

17 6 6 6

15 12 --- 9

3 4 --- ---

--- 3 --- ---

7 --- 3 ---

4 --- 4 ---

47% 45% 12% 14%

Advanced 
infrastructure 
development

Advanced 
Manufacturing 
Technology

Software 
Development

Reduce Emission 
Technology

Energy Efficiency 
System

Advanced 
Materials

Advanced 
Automation 
System

Process chain optimization, LNG/ CNG 
Infrastructure, Smart/ Electric Port, Crane 
Automation

3D Scanning / Printing, Laser cutting, Modularity 
in shipbuilding/ boatbuilding

Internet of Things, Design Software Tools and 
Add-ons, Big Data analytics, Integration 
Solutions, Digitalization of Ports

Scrubbers, LNG/ CNG Fuel, Hybrid Engines, 
Water Ballast Systems

Electric Propulsion, Engine Performance 
Monitoring and Optimization, Hybrid lubricants

Reinforced plastic, Ceramic materials, Superlight 
materials, Carbon fiber resilient at high 
temperatures

Drone, USV, Artificial Intelligence, Virtual 
Reality, Robotics, Remote Control, Track 
System, Block Chain

Sh
ip

bu
ild

in
g 

&
 

Bo
at

bu
ild

in
g

M
ar

iti
m

e 
Tr

an
sp

or
t

En
er

gy
 a

nd
 ro

w 
m

at
er

ia
l

Le
isu

re
, w

or
kin

g 
an

d 
liv

in
g

MARITIME SECTORS

108



It is relevant to be mentioned that, on the one hand, the needs expressed are 
more and more focused on the improvement of processes and consider always 
interconnection between means (vessels) and infrastructures, but also between 
design phases and manufacturing or operation and maintenance. In addition, we 
can see that if we refer to the nine technology trends (listed in the box below) 
expressed by Scalabre (Scalabre, O. (2018). Embracing Industry 4.0—and 
Rediscovering Growth. The Boston Consulting Group. https://www.bcg.com/) and 
mentioned as founding technologies for Industry 4.0, all of them are emerging 
from the needs expressed by the companies interviewed.

As further contribution to the innovation paths we have also to take into account 
the small scale and the direct connections and willingness to cooperate among 
companies that could be managed at local level and by leveraging on the capaci-
ties of the cluster network. In this sense, the information included in the question-
naire concerning the innovations needs permits the development of a preliminary 
network for exchange of knowledge and experience and common work on inno-
vation of mutual interest. In the following table are indicated the possible connec-
tions among the 28 companied audited and defined evaluating the capacity of 
the company to provide solutions according to the need expressed.
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        BIG DATA AND ANALYTICS 
AUTONOMOUS ROBOT
            SIMULATION 

 HORIZONTAL AND VERTICAL SYSTEM INTEGRATION 
THE INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS 
     CYBERSECURITY         THE CLOUD

ADDITIVE MANUFACTURING
         AUGMENTED REALITY
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Obstacles to innovation
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In many of the technological audits, not depending on the Country, it comes out 
that most of the obstacles that the Companies find in innovation is related to 
financing and high cost of the new technologies, indeed it has been widely 
indicated as useful for the company growth the finance consultancy services. 
Another point widely indicated as an obstacle in innovation is related to the quali-
fication of personnel. The figure coming out from these two points is that there is 
a lack of workers education on innovation and new technologies and a general 
unfamiliarity with the financing process. In any case most of the interviewed Com-
panies have indicated their interest in innovation projects collaborating with 
other companies with both public and private financing.

For 
Shipbuilding and 

Boatbuilding 

Prof. Petar Georgiev and 
Prof. Izvor Grubišić

For maritime transport

Mr. Constantinos 
Silitziotis 

For Leisure, Working 
and Living

Ms. Brunilda Licaj

For Energy and Raw 
Materials

Mr. Alberto Moroso

Five experts and 20 companies (listed on page 10) contributed to the finalization 
of the Innovation paths and thus to the definition of this report and we would 
mention them in the following.

Experts and companies



At the time of the conclusion of the Blue NET (summer 2018) not all the countries 
involved have a cluster management organization, nonetheless they recognize 
that they have a maritime cluster though it is difficult to support it concretely. For 
many businesses involved in this project collaboration is a mere commercial 
activity, not related to the idea of “developing something together” instead of 
simply “sell”. Some of the territories involved do not have specific cluster policies 
and in some cases the bottom-up dialogue (from the companies to policy makers 
or from cluster representatives to policy makers) is still extremely hard, in some 
other cases a reliable system of information about the best way to exploit public 
support and funding opportunity is missing or managed by consultants not 
always aware about the business needs and processes in the sector. 

The collaboration of Blue NET highlighted the huge potential that all the 
companies, if properly involved, could give in the definition of EU policies, 
overcoming the actual approach of some actors that still believe that they can 
only follow EU indications instead of also contributing for their definition.

Finally, the Blue NET has enabled:

 the establishment of a real and operative network among maritime  
 clusters in the East Mediterranean and Black Sea;

 the practical sharing of best practices among clusters and regional  
 governments, experiences, reliable methodologies, methods to deal with  
 companies and innovation topics and to act for the creation of   
 international networks for innovation;

 the realization of the first tangible opportunity of involving a   
 heterogeneous group of companies in a sharing activity dedicated to the  
 future of the maritime sector, opening up to new contacts collaboration  
 opportunities.

Conclusions
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Navalprogetti (www.navalprogetti.net) - Mr. Alessandro Bernardini

AS LABRUNA (www.aslabruna.it) - Mr. Massimo Labruna

Tempestive (www.tempestive.com) - Mr. Michele Capobianco

MICAD (www.micad.it) - Mr. Amedeo Migali

Marine Advanced Technology (www.marino-consult.eu) - Mr. Lyubomir Toshkov

Bul Shipyard Agency Ltd (www.bulagency.com) - Mr. Lyubomir Toshkov

CORES Ltd (www.coresbg.eu) - Mr. Valeri Penchev

DUNAV Ltd (www.dunavbr.ro) - Mr. Ionut Broasca

TB IMPORT EXPORT Ltd  - Mr. Tudorel Bogos

DOCURI JSC  (www.metaltrade.ro) - Mr. Catalin Mihailescu

TrakMar  (www.trakmar.al) - Mr. Artjan Qirici

Pelikan shpk  (www.pelikantransport.com) - Mr. Alfred Xholi and Sidrit Papamihali

Sea Wave Energy Ltd (www.swel.eu) - Mr. Adamos Zackheos and Tommy Zackheos

Fornelia Ltd (www.fornelia.com) - Mr. Savvas Hadjixenofontos

Cyprus Ports Authority (www.cpa.gov.cy) - Mr. George Athanasi

EDT Shipmanagement (www.edtoffshore.com) - Mr. Costas Silitziotis

Marservis Ltd (www.marservis.hr) - Mr. Luciano Beg

As2con-Alveus Ltd (www.as2con.eu) - Mr. Darko Frank 

Tema Ltd (www.tema.hr) - Mr. Branimir Ružojčić

AITAC (www.aitec.nl) - Mr. Nikola Orešković

https://www.bluenetproject-platform.com/

Companies at the World Café
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Ky dokument raporton rezultatet e projektit, të cilat do të hapin rrugën për 
bashkëpunime të ardhshme mes aktorëve që operojnë në sektorin detar, që 
përbën një hap përpara në një plan të kordinuar për inovacionet e përbashkëta në 
këtë sektor.
 
Blue NET- Rrjeti i grupimeve të  shoqërive detare për zhvillimin e sektorit detar, 
është hartuar në 2015 dhe ka nisur zbatimin në vitin 2016, kur industria detare nisi 
të japë sinjale pozitive drejt ri-organizimit të tregut.  Në të njëjtën kohë, efektet e 
politikave të bashkëpunimeve të shoqërive detare, rezultuan në iniciativa grupimi 
në shumë territore dhe rritën ndërgjegjësimin mbi specializimet lokale, 
avantazhet e bashkëpunimeve dhe ndarjen e ideve të reja. 

Komiteti Drejtues i Projektit Blue NET përfshin Martina Rossi nga Bashkimi Detar 
Teknologjik në Friuli Venecia Giulia (Itali), Ilze Atanasova nga Bashkimi Detar 
Bullgar, Angelos Ktoris nga Instituti Detar i Lindjes së Mesme (Qipro), Kozeta 
Vuksanlekaj nga Këshilli i Qarkut Shkodër (Shqipëri), Carmen Costache nga 
Bashkimi i Porteve të Brëndshme Rumune, Vedran Slanicar nga Fakulteti i 
Inxhinierisë Mekanike dhe Arkitekturës Detare të Universitetit të Zagrebit (Kroaci). 

Projekti u zbatua në 6 shtete- Itali, Bullgari, Qipro, Shqipëri, Rumani, Kroaci- duke 
formuar grupin e parë të bashkimeve detare në pjesën jug-lindore të Europës, 
përgjatë Detit Adriatik dhe Detit të Zi. Në dy vitet e para u hartua një State of Art 
të sektorit detar të çdo shteti dhe një metodologji e përbashkët për lokalizimin e 
nevojave inovative. Në vijim 96 kompani kontribuan në plotësimin e pyetsorëve 
ku u prezantuan 145 nevoja inovative dhe më pas 28 kompani të përzgjedhura 
kryen një intervistë dhe ishin pjesë e një auditi teknologjik. Në fund, 20 kompani 
u takuan dhe formuan kontakte të reja gjatë Konferencës në Qipro.

Qëllimi i Projektit Blue NET është të rrisim kapacitetin e kompanive të vogla dhe 
të mesme për të zhvilluar rrjetin e komunikimit mes tyre, prandaj një përpjekje e 
madhe i është kushtuar fazës së metodologjisë që paraprinte përfshirjen aktive të 
bizneseve për bashkëpunime të mundshme mes tyre.

Parathënie
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Sektorët detarë
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Gjashtë shtetet e përfshira kanë tradita të ndryshme detare dhe jo të gjithë e 
kishin të disponueshëm informacionin për të identifikuar sektorët detarë në 
termat e kompanive, kërkimit, politikave dhe aktiviteteve inovative të 
performuara. Duke nisur nga klasifikimi i sektorëve detarë të dhënë nga Komisioni 
Europian duke thelluar nevojat e rritjes detare dhe potencialin e shteteve te zonës 
Adriatiko- Joniane  dhe Detit të Zi (Komisioni Europian (2014), Analiza për 
mbështetjen e përpunimit të Planit të Aksionit të Industrisë Detare të Adriatikut dhe 
Jonit, EUNETMAR- Studim për mbështetjen dhe zhvillimin e bashkëpunimit për 
pellgun e detit në Mesdhe, Adriatik dhe Jon, si dhe Detin e Zi, Numri i kontratës 
MARE/2012/07- Nr. Ref 2, Mars 2014), partnerët ranë dakord në identifikimin e një 
maksimumi prej 5 (nga 8) sektorësh, të cilët ishin më të përshtatshëm me politikat 
kombëtare, kërkimit dhe kompanive. Tabela më poshtë tregon sektorët e 
identifikuar si të përshtatshëm për çdo shtet. Dokumenti “Blue NET- State of Art i 
sektorëve detarë” jep informacion mbi detajet e analizës të kryer nga shtetet që 
kanë marrë pjesë ne projekt në vitin 2017.

Ndërtim i varkave dhe anijeve: dizenjim, ndërtim, riparim dhe 
mirëmbajtje, pjesë këmbimi, uzinë dhe pajisje

Projekte detare: ndërtimi i projekteve civile inxhinierike bregdetare 
dhe të brendshme (kanale, porte dhe punime në lumenjë, marina 
detare, rezervuare dhe diga)

Transport detar: transport në dete të largëta, transport detar i shkurtër, 
shërbime pasagjerësh, transport brenda rrugëve ujore të brendshme, 
logjistikë e lidhur me transportin ujor, aktivitet portesh

Ushqim, shëndeti dhe shërbimet e sistemit ekologjik: peshkim (për 
konsumim njerëzor dhe për kafshët), akuakultura detare, bioteknologjia 
blu, agrikultura në toka të kripura

Energji dhe lëndët e para: gaz dhe naftë në det, erë në det, energji e 
rinovueshme oqeani, kapja dhe depozitimi i karbonit, minimi i 
materialeve detare, sigurimi i ujit të pijshëm

Turizëm: turizëm bregdetarë, jahte dhe shërbime detare, 
turizëm me krocere

Mbrojtja e bregdetit: mbrojtja nga përmbytja dhe erozioni, 
parandalimi i futjes së ujit me kripe, mbrojtja e habitateve, mbrojtja e 
ndotjes së ujit

Monitorimi detar dhe mbikqyrja: gjurmimi dhe siguria e mallrave, 
ndalimi dhe mbrojtja kundër futjes ilegale të njerëzve dhe mallrave, 
monitorimi mjedisor

IT BG CY AL RO HR
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Rrugët e përbashkëta të Inovimit

Nga informacioni i marrë në çdo shtet, u vendosën 4 sektorë në të cilët u 
mbledhën 145 nevoja teknologjike të kompanive. 

Kompanitë në çdo shtet treguan sektorin në të cilin ato operojnë, orientimin e 
tyre të tregut, tipin e konsumatorëve dhe nevojat kryesore të inovacionit. Nga 
krahasimi i nevojave teknologjike të mbledhura, u përcaktuan 17 fusha të 
inovacionit nga të cilat 8 përfshijnë nevoja të shprehura nga më shumë se 3 
kompani. Nevojat inovative janë të marra nga vetë kërkesat e tregut, dhe sigurisht 
konkurrenca dhe kërkesat e konsumatorit përbëjnë shumicen e përgjigjeve të 
dhëna, edhe pse për kompanitë që merren me anije dhe menaxhimin e porteve, 
shtrëngesat rregullatore janë arsyeja kryesore e inovimit.

8 fushat e inovimit përfshijnë 108 nevoja nga 145 të mbledhura (75%). Ato u 
verifikuan nga kompanitë gjatë një eventi të vecantë – International World Cafe 
me 14 Qershor 2018- dhe, falë drejtimit të 5 ekspertëve internacionalë, u 
përpunuan. Ndarja e mendimeve mes kompanive dhe ekspertëve çoi në shkrirjen 
e opinioneve dhe në detajimin e listës se nevojave (tabela më poshtë).

NANOTEKNOLOGJI 
ZHVILLIM I AVANCUAR I INFRASTRUKTURËS

DIZENJIM I AVANCUAR I MAKINERIVE
SHËRBIME TË PËRMIRËSUARA

TEKNOLOGJI E ZHVILLUAR E INDUSTRISË PËRPUNUESE 
TRAJNIME PROFESIONALE

INSTRUMENTE TË AVANCUARA TË MONITORIMIT
ZHVILLIM I SOFTËARE-VE 

ZHVILLIM I REALITETIT VIRTUAL
TEKNOLOGJIA E REDUKTIMIT TË EMETIMEVE

SISTEM MË EFIÇENT ENERGJIE
MATERIALE TË AVANCUARA 

TEKNOLOGJI NËNUJORE 
INTELIGJENCË ARTIFICIALE

SISTEM AUTOMATIZIMI I AVANCUAR 
TEKNOLOGJI E AVANCUAR E PËRPUNIMIT
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Fushat e inovacionit dhe nevojat e listuara gjatë dialogut mes ekspertëve, 
kompanive dhe partnerëve çuan ne identifikimin e rrugëve të meposhtme që 
mund të konsiderohen si trajektoret internacionale në terma  afatgjatë, të cilat 
duhet të rrisin interesin e kompanive lokale dhe institucioneve ligjvënëse: 
- Infrastrukturë efiçente dhe e përmirësuar;
- Procese të përpunimit dhe dizenjimit teknologjik;
- Uzina dhe anije të integruara të automatizuara dhe që nuk dëmtojnë mjedisin.

Fushat e Inovimit Nevojat e detajuara

5 4 --- ---

17 6 6 6

15 12 --- 9

3 4 --- ---

--- 3 --- ---

7 --- 3 ---

4 --- 4 ---

47% 45% 12% 14%

Zhvillim i avancuar 
i infrastrukturës

Teknologji e 
avancuar e 
përpunimit

Zhvillim i 
Software-ve

Teknologjia e 
reduktimit të 
emetimeve

Sistem efiçent 
energjie

Materiale të 
avancuara

Sistem 
automatizimi i 
avancuar

Përmirësimi i zinxhirit të procesit, Infrastrukturë 
LNG /CNG, Porte Elektrike, Automatizimi i Vinçave

Skanim/Printim 3D, Prerje me lazer, Modulariteti i 
Ndërtimit të Varkave dhe Anijeve

Zhvillimi i rrjetit të komunikimit me internet, 
Hartimi i  Programeve të Avancuara, Analizimi i 
Informacioneve Voluminoze, Dixhitalizimi i 
Porteve

Aparate pastrimi, Lëndë Djegëse LNG/ CNG, 
Gjeneratora Hibrid, Sisteme Balaste Uji 

Shtytje Elektrike, Përmirësimi dhe Monitorimi i 
Performancës Elektrike, Lubrifikantë Hibridë 

Plastikë e përforcuar, materiale qeramike, 
materiale super të lehtë, fibra karboni rezistente 
ndaj temepraturave të larta

Dronë, Inteligjencë Artificialë, Realiteti Virtual, 
Robotika, Kontroll në Distancë, Sistem gjurmimi, 
Zinxhir Bllok
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Duhet të theksohet që nevojat e shprehura janë më shumë të fokusuara në 
përmirësimin e procesit dhe konsiderojnë ndërveprimin mes anijeve dhe 
infrastrukturës, por edhe mes fazave të dizenjimit dhe përpunimit ose mes 
operimit dhe mirëmbajtjes. Pçrvec kësaj, mund të shohim që nëse i referohemi 
nwntë trendeve teknologjike (të listuara në kutinë më poshtë) të referuara nga 
Scalabre (Scalabre, O. (2018). Embracing Industry 4.0—and Rediscovering Growth. 
The Boston Consulting Group. https://www.bcg.com/) dhe të përmendura si 
teknologji themeluese për industrinë 4.0, mund të shohim se të gjitha kanë dal 
nga nevojat e shprehura nga kompanitë që janë intervistuar.

Si kontribut të rrugëve të inovimit, ne kemi marrë në konsideratë edhe lidhjet e 
drejtpërdrejta dhe dëshirën e kompanive në shkallë të vogël që mund të 
menaxhohen në një nivel lokal dhe që mund të përfitojnë edhe nga kapacitetet e 
rrjetit të partnerëve. Prandaj, informacioni në lidhje me nevojat e inovacionit të 
përfshira në pyetsorë, lejon zhvillimin e një rrjeti paraprak për shkëmbimin e 
njohurive, eksperiencës dhe bashkëpunimit në inovacione të njëjta. Në tabelën e 
mëposhtme janë shënuar lidhje të mundshme mes 28 kompanive që janë 
audituar duke marrë parasysh kapacitetin e kompanisë për të dhënë zgjidhje në 
bazë të nevojave të paraqitura.

TË DHËNAT VOLUMINOZE DHE ANALITIKA 
ROBOTË AUTONOMË
        SIMULIMI 

                       INTEGRIMI I SISTEMIT VERTIKAL DHE HORIZONTAL 
ZHVILLIMI I INTERNETIT NË INDUSTRINË DETARE  
SIGURIMI I RRJETIT            PËRPUNIMI SHTESË

               VLERA E SHTUAR
     REALITET I AUGMENTUAR 
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Në shumicën prej auditëve teknologjikë, pavarsisht shtetit, del që një nga 
vështirësitë kryesore është financimi dhe vlera e lartë e teknologjive të reja dhe 
prandaj është shumë i rëndësishëm shërbimet e këshillimit financiar për rritjen e 
kompanisë. Një tjetër pikë që permendet si një pengesë për inovacionet ka lidhje 
me kualifikimin e personelit. Nga kjo del se ka një mungesë të edukimit të 
punonjësve mbi inovacionet dhe teknologjitë e reja, si dhe me procesin financiar.  
Gjithsesi, shumica e kompanive të intervistuara kanë përmendur që ato kanë 
interes të bashkëpunojnë në projekte inovimi me kompani të tjera me fonde 
publike dhe private.

Për ndërtimin 
e anijeve dhe 

varkave 

Prof. Petar Georgiev dhe 
Prof. Izvor Grubišić

Për transportin detar 

Mr. Constantinos 
Silitziotis 

Për turizëm

Ms. Brunilda Licaj

 Për energji dhe lëndet 
e para

Mr. Alberto Moroso

Pengesa të inovacionit

Pesë ekspertë dhe 20 kompani kanë kontribuar në finalizimin e rrugëve të 
inovacionit , si dhe në konkluzionet e këtij raporti,  emrat e të cilëve janë cituar më 
poshtë:

Ekspertët dhe kompanitë
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Në kohën e ketyre konkluzioneve të Blue NET (verë 2018), jo të gjitha shtetet e 
përfshira kanë një organizatë menaxhuese të bashkimeve të shoqërive detare. 
Pavarsisht kësaj, ato e kuptojnë që është shumë  i rëndësishëm një bashkim detar,  
edhe pse është shumë e vështirë për t’u mbështetur konkretisht. Për shumë 
biznese të përfshira në këtë projekt, bashkëpunimi është thjesht një aktivitet 
tregtar që nuk lidhet me idenë e “zhvillimin të dickaje bashkë”. Disa nga territoret 
e përfshira nuk kanë politika specifike të bashkimit dhe dialogu nga poshtë-lart 
(nga kompanitë deri tek ligjvënësit ose nga partnerët tek ligjvënësit) është një 
proces shumë i vështirë. Në disa raste të tjera,  një sistem i besueshëm i 
informacionit mbi mënyrën më të mirë për të shfrytëzuar mbështetjen publike 
dhe mundësitë e financimit mungon ose menaxhohet nga konsulentët, të cilët 
nuk janë në një linjë me nevojat e biznesit. 

Bashkëpunimi mes partnerëve të Blue NET, nxori në pah potencialin e madh të 
kompanive, të cilat nëse përfshihen, mund t'i japin formë politikave të BE-së, duke 
kapërcyer idenë që disa aktorë kanë,  që ata vetëm duhet të ndjekin politikat e 
BE-së dhe jo të kontribojnë tek ato.

Si përfundim, Blue NET ka arritur: 

 krijimin e një rrjeti mes bashkimeve detare në Lindjen e Mesme dhe në
             Detin e Zi;

 ndarjen e praktikave të mira, eksperiencave dhe metodologjive mes kompanive
             dhe qeverive rajonale, metodave për t’u marrë me kompanitë dhe fushat
             e inovacionit dhe për të vepruar për krijimin e një rrjeti ndërkombëtar për
             inovacionin;

 realizimin e mundësisë së parë reale për përfshirjen e grupeve heterogjene të në
                kompanive një aktivitet të dedikuar së ardhmes së sektorit detar, duke krijuar lidhje
                të reja dhe mundësi bashkëpunimi.

Konkluzione 
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Blue NET Partners
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