
Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov 
a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti 

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 reali-
zácie programov starostlivosti  o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre 
kriti cky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.

        5.3 Zlepšenie informovanosti  a environmentálneho povedomia verejnosti , vrátane posilnenia 
spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Kód výzvy: OPŽP-PO5-09-1

Obdobie realizácie projektu: Marec 2009 – Október 2012

Celkové výdavky projektu: 11 840 802,00 EUR

Požadovaná výška NFP: 11 690 600,31 EUR

Ciele projektu: 
•  Zavedenie systému monitoringu biotopov a druhov na Slovensku.
•  Zlepšenie sprístupňovania informácií ochrany prírody a krajiny na Slovensku.

Špecifi cké ciele projektu: 

•  Príprava podrobných metodických materiálov pre zavedenie a realizáciu monitoringu biotopov 
     a druhov európskeho významu.

•  Realizácia seminárov zameraných na prezentáciu výsledkov monitorovania pre odbornú verejnosť.
•  Vydanie publikácií zameraných na výsledky monitorovania a spoznávanie niektorých európsky

     významných druhov.
•  Vytvorenie komplexného informačného a monitorovacieho systému biotopov a druhov 

      s prepojením na reportovanie ich stavu v zmysle smernice o biotopoch.
•  Zavedenie a realizácia monitoringu stavu a trendov 66 typov biotopov, 146 živočíchov 

     a 49 rastlín eur. významu.
•  Zvýšenie informovanosti  zainteresovaných skupín a verejnosti  o aktuálnom stave a vývoji 

     ochrany prírody a skvalitnenie poskytovania reportov Európskej komisii.



Opis projektu:
Zavedenie monitoringu 66 typov biotopov, 146 živočíchov 
a 49 rastlín eur. významu je požiadavku Európskej komisie vyplýva-
júcou zo smernice o biotopoch. Vzhľadom na kapacitné možnosti  
ŠOP SR budú zber údajov realizovať najmä externí experti . Údaje 
budú zbierané na trvalých monitorovacích plochách, ktoré projekt 
priestorovo zadefi nuje. Dôležitou súčasťou projektu bude transfor-
mácia súčasného Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB) 
na novú, modernú web aplikáciu KIMSBaD – Komplexný informačný 
monitorovací systém biotopov a druhov. Výstupom projektu budú 
kvati tatí vne a kvalitatí vne údaje (parametre) o populáciách druhov 
a biotopoch európskeho významu pre ich fundovaný manažment 
a reporti ng Európskej komisii.

Akti vity projektu:

•  Monitoring biotopov a druhov vrátane prípravy a spracovania výsledkov monitoringu biotopov 
     a druhov.

•  Monitoring vyšších rastlín a vybraných druhov živočíchov.
•  Nákup a spracovanie databáz (vrátane licencií).
•  Nákup materiálu (knihy a čas., uč. pomôcky, pr. odevy, obuv a pr. pomôcky, šp. stroje, prís. a zar.).
•  Príprava a vydanie publikácií.
•  Semináre.
•  Vytvorenie komplexného informačného a monitorovacieho systému biotopov a druhov.
•  Školenia – workshop.


