Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre OP Životné prostredie

Investícia do Vašej budúcnosti

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritná os 5
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného
prostredia na roky 2007 – 2013. Dokument vypracovalo MŽP SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Európska komisia ho schválila 8.11.2007. Celkový
rozpočet programu predstavuje viac ako 2,14 miliardy Eur, z toho prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu sú na úrovni 1, 82 miliardy Eur.
Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry
SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.
Prioritná os 5

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Špecifický cieľ:

Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR

Operačný cieľ 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 druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu
druhov a biotopov
Operačný cieľ je zameraný na dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, najmä prostredníctvom
sústavy NATURA 2000. Pre jeho splnenie je potrebné poznanie súčasného stavu druhov a biotopov, správne určenie opatrení vedúcich k
priaznivému stavu, ich realizácia a systematický monitoring. Doplnkom ochrany druhov na mieste (in situ) je ochrana ex situ (v špecializovaných
zariadeniach).
Operačný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
• Vypracovanie dokumentov starostlivosti
• Realizácia dokumentov starostlivosti
• Monitoring druhov a biotopov

Operačný cieľ 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
Zameraním operačného cieľa je materiálne a personálne dobudovanie oprávnených organizácií a monitoring stavu zmien krajiny.
Operačný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
• Posilnenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny (budovy a zariadenia inštitúcií ochrany prírody a krajiny, informačné strediská, náučné
chodníky a náučné lokality, vrátane sprístupňovania jaskýň, vstupné areály jaskýň, expozície a iné formy propagácie, technická infraštruktúra,
vrátane zavedenia monitorovacích a informačných systémov).

Operačný cieľ 5.3

Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými
skupinami
Základnou podmienkou realizácie opatrení ochrany prírody je dostatočné environmentálne povedomie verejnosti a podpora zo strany vlastníkov a
užívateľov dotknutých pozemkov. Rovnako aj realizácia cieľov smernice o biotopoch, ktorými sú predchádzať zhoršovaniu stavu biotopov a
druhov, ako aj rušeniu druhov (čl.6.2. smernice o biotopoch) a zabezpečiť ich priaznivý stav, nie je možná bez súčinnosti s vlastníkmi/užívateľmi
pozemkov v chránených územiach, ako širokou verejnosťou a zlepšenia ich environmentálneho povedomia. Pre naplnenie cieľov smernice o
vtákoch a smernice o biotopoch je zároveň potrebné zlepšiť informovanosť o územiach NATURA 2000 a druhoch európskeho významu. Aktivity
v rámci daného operačného cieľa budú realizované orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami ochrany prírody a krajiny v súčinnosti
s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi, zapojenými do budovania sústavy NATURA 2000. Základnou podmienkou realizácie opatrení
ochrany prírody je dostatočné environmentálne povedomie verejnosti a podpora zo strany vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov.
Operačný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
• Prípravu a vydávanie publikácií a ďalších foriem informovanosti verejnosti
• Semináre a odborné podujatia

KONTAKTY PRE ZÍSKANIE INFORMÁCIÍ O OPŽP
Vedúci REPIS
REPIS Trnava
REPIS Banská Bystrica
REPIS Banská Štiavnica
REPIS Košice
REPIS Nitra
REPIS Poprad
REPIS Prešov
REPIS Prievidza
REPIS Rimavská Sobota
REPIS Žilina

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Kollárova 8, 917 01 Trnava
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Kammerhofská 26, 969 01 Ban. Štiavnica
Tajovského 10, 040 01 Košice
Ďurková 19, 949 01 Nitra
Sobotské námestie 62, 058 01 Spiš. Sobota
Sabinovská 3, 080 01 Prešov
Dlhá 3, 971 01 Prievidza
Svätoplukova 40, 979 01 Rimavská Sobota
Dolný Val 20, 010 01 Žilina

REPIS - Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská
Tel: 048-4135211
Tel: 033-5536613
Tel: 048-4135 211
Tel: 045-6920 681
Tel: 055-6114 714
Tel: 037-6524 189
Tel: 052-4781 614
Tel: 051-7716 441
Tel: 046-5425093
Tel: 047-5621 419
Tel: 041-5620704

e-mail: milos.vincik@sazp.sk
e-mail: tt-repis@sazp.sk
e-mail: bb-repis@sazp.sk
e-mail: bs-repis@sazp.sk
e-mail: ke-repis@sazp.sk
e-mail: nr-repis@sazp.sk
e-mail: pp-repis@sazp.sk
e-mail: po-repis@sazp.sk
e-mail: pd-repis@sazp.sk
e-mail: rs-repis@sazp.sk
e-mail: za-repis@sazp.sk

