Programové obdobie 2007 – 2013

Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rekonštrukciou
prevádzkového objektu

Operačný program:

Životné prostredie

Prioritná os:

5. Ochrana
a krajiny

Opatrenie:

5.2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení
ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia
monitorovacích systémov za účelom plnenia
národných a medzinárodných záväzkov

Kód výzvy:

OPŽP-P05-09-1

a regenerácia

prírodného

prostredia

Obdobie realizácie projektu: január 2010 – máj 2011
Rozpočet projektu:

346 421,71EUR

Ciele projektu:

Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany
prírody, najmä sústavy NATURA 2000, v územnej
pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský raj

Opis projektu:
Realizáciou projektu sa dosiahne:
- výrazné zlepšenie infraštruktúry a podmienok pre zabezpečenie ochrany,
manažmentu a monitoringu prírodného prostredia, chránených území a území
NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský raj rekonštrukciou
prevádzkových priestorov s využitím pre garažovanie manažmentovej techniky
(mulčovač, kosačky) a služobných vozidiel Správy NP a Strediska
environmentálnej výchovy;
- zlepšenie vybavenosti interiérových priestorov pre plnenie odborných úloh
pracovníkov Správy NP a pre výchovné environmentálne aktivity s cieľom
zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti a zvyšovať podporu
a spoluprácu so zainteresovanými skupinami;

V rámci projektu sa realizujú nasledovné aktivity:
Opatrenie 5.2
Aktivita 1 – Rekonštrukcia prevádzkových priestorov.
Aktivita 2 – Vybavenie interiéru a zhotovenie stálej výstavnej expozície

Zhodnotenie:
Realizácia projektu a jeho výstupy sa pozitívne premietnu najmä do nasledovných
oblastí:
Pracovisko Správy NP Slovenský raj: realizáciou projektu sa zlepšia pracovné
podmienky pre zamestnancov S-NP Slovenský raj, vytvorí sa priestor pre personálne
posilnenie pracoviska v budúcnosti.
Stredisko environmentálnej výchovy: Centrum bude plniť funkciu štandardného
informačného strediska, v ktorom sa budú poskytovať informácie o prírode regiónu
a podmienkach ochrany prírody, možnostiach rôznych druhov turistiky, prístup na
internet, poskytovanie propagačných a informačných materiálov, publikácií,
sprievodcovskej literatúry, informácie o pripravovaných aktivitách a podujatiach
v regióne, vedenie databáz o získaných informáciách a vedenie a spracovanie
webovej stránky. Priestory umožnia organizovať a technicky zabezpečiť rôzne
menšie podujatia pre školy a verejnosť.
Spišská Nová Ves je vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj. Sú tu
sústredené všetky dôležité ištitúcie. Situovanie Správy NP Slovenský raj a Strediska
environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi nevytvára problém excentricity vo
vzťahu k územiu, pretože vzdialenosť od vlastného územia je len 2 km a zároveň
poloha voči ostatnému kompetenčnému územiu je odtiaľ dobre dostupná. Realizáciu
projektu sa najmä vytvoria optimálne podmienky pre starostlivosť o chránené územia,
rastlinné a živočíšne druhy, biotopy národného a európskeho významu
a hendikepované živočíchy
Novinky:

