Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
a environmentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti
Správy Národného parku Veľká Fatra
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1 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
5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia
verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so
zainteresovanými skupinami
Kód výzvy: OPŽP-PO5-08-3
Rozpočet projektu: 468 322,28 €
Ciele projektu: Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä
území NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra
Opis projektu:
Projekt zahŕňa kúpu nehnuteľnosti – budúceho sídla Správy NP Veľká Fatra
a stavebné práce za účelom rekonštrukcie tohto objektu.
Materiálno-technické vybavenie pracovísk správy – v rámci tejto aktivity sa
uskutoční
nákup
technického
vybavenia
a vnútorného
vybavenia
administratívnej budovy, informačných stredísk a terénnych staníc Správy NP
Veľká Fatra

Projekt je rozdelený do nasledovných aktivít:
Aktivita 1 Zakúpenie budovy, stavebné práce – v rámci tejto aktivity bude
uhradená časť nákladov spojených s kúpou budovy budúcej správy
NP Veľká Fatra a následne hradené všetky výdaje spojené
s rekonštrukciou tohto objektu.
Aktivita 2 Materiálno technické vybavenie – aktivita zahŕňa vybavenie
budúceho sídla a terénnych staníc správy NP.
Aktivita 3 Výchovné a propagačné aktivity – počas trvania projektu budú
pracovníkmi správy NP vykonávané besedy a prednášky pre širokú
verejnosť za účelom oboznámenia prítomných s témami ochrany
prírody a územiami NATURA 2000. Z tohto dôvodu budú vydané aj
rôzne propagačné materiály (brožúra, CD, skladačky, pohľadnice,
samolepky...)
Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie infraštruktúry a podmienok pre
zabezpečenie ochrany, manažmentu a monitoringu prírodného prostredia,
chránených území a území NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP
Veľká Fatra rekonštrukciou a využitím vhodného objektu pre sídlo Správy NP,
vybavením terénnych staníc a technickým vybavením. Zvýši sa environmentálne
povedomie verejnosti a zlepší podpora a spolupráca so zainteresovanými
skupinami v územnej pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra.
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