Vypracovanie projektov ochrany pre vyhlásenie
26 území európskeho významu
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre
kriticky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy: OPZP-PO5-09-1
Obdobie realizácie projektu: november 2009 – jún 2012
Rozpočet projektu: 73 588,66 EUR
Ciele projektu: Začatie procesu vyhlasovania 26 území NATURA 2000 s ohľadom na zabezpečenie priaznivého stavu ich predmetu ochrany

Opis projektu:
Špecifickými cieľmi projektu je identifikácia a spracovanie vlastníckych a užívateľských vzťahov pre 26 území
európskeho významu za účelom ich vyhlásenia v národných kategóriách chránených území a spracovanie
podrobností o podmienkach ochrany pre 26 území Natura 2000 z hľadiska druhov a biotopov európskeho
významu, ktoré sú ich predmetom ochrany. Vypracovaním projektov ochrany ÚEV bude začatý proces ich
vyhlásenia v zmysle požiadaviek Európskej komisie. Potreba realizácie projektu vyplýva z legislatívy EÚ a
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Projekt koordinujú zamestnaneci Riaditeľstva ŠOP SR,
ktorý sprostredkovávajú informácie pracovísk ŠOP SR dodávateľom, konzultujú s dodávateľmi ohľadom
údajov katastra nehnuteľností a lesných porastov, koordinujú a usmerňujú spracovanie projektoch ochrany
a kontrolujú úplnosť odovzdaných prác.
Vybrané kapitoly projektov ochrany zamerané na technické spracovanie (súpisy parciel, vlastníkov, užívateľov, JPRL a mapové prílohy) realizuje externý dodávateľ. Kapitoly projektov ochrany zamerané na ich
odbornú stránku spracováva 7 organizačných útvarov ŠOP SR.
Mapovanie lokalít výskytu lesných biotopov o celkovej výmere 4580 ha v 8 územiach európskeho významu
je zabezpečené externým dodávateľom.
Realizáciou projektu je uľahčený a zefektívnený proces vyhlasovania ÚEV. Spracované projekty ochrany
budú zaslané na príslušné Krajské úrady životného prostredia s cieľom ich prerokovania a vyhlásenia predmetných území samostanými vyhlasovacími predpismi. Územia budú vyhlásené v kategórii prírodná rezervácia alebo chránený areál.
V rámci projektu sa realizuje nasledovná aktivita:
Aktivita 1: Vypracovanie projektov ochrany pre 26 území
Aktivita 2: Mapovanie vybraných území

