Operačný program Životné prostredie

Komunikačné a informačné aktivity sú spolufinancované z Kohézneho fondu

Investícia do Vašej budúcnosti

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 Operačného programu Životné prostredie a Európska
komisia ho schválila 8. 11. 2007. Celkový rozpočet programu predstavuje približne 2,1 miliardy EUR. Finančné prostriedky Spoločenstva prostredníctvom
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu tvoria zaokrúhlene 1,8 miliardy EUR, čo je približne 15,5 % celkových financií EÚ investovaných na Slovensku
v rámci kohéznej politiky v období 2007-2013.
Globálnym cieľom Operačného programu Životné prostredie je zlepšiť racionálne využívanie zdrojov, zvýšiť kvalitu infraštruktúry životného prostredia
na Slovensku v zmysle predpisov EÚ a SR a posilniť aspekty životného prostredia týkajúce sa 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.

Alokácia (ERDF + národné verejné zdroje):

59 714 041 EUR

Operačný cieľ 5.1
• ZAMERANIE:
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov
Operačný cieľ je zameraný na dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov eua druhov prostredníctvom vypracovania a
rópskeho významu, najmä prostredníctvom sústavy NATURA 2000. Pre jeho splnenie je potrebné poznanie
realizácie programov starostlivosti o chrásúčasného stavu druhov a biotopov, správne určenie opatrení vedúcich k priaznivému stavu, ich realizácia
nené územia vrátane území NATURA 2000
a systematický monitoring. Doplnkom ochrany druhov na mieste (in situ) je ochrana ex situ (v špecializoa programov záchrany pre kriticky
vaných zariadeniach).
ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území
vrátane realizácie monitoringu druhov a
• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
biotopov
Vypracovanie dokumentov starostlivosti
Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
Vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov
Realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov
Vypracovanie metodických materiálov
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

• ZAMERANIE:
Zameraním operačného cieľa 5.2 je materiálne a personálne dobudovanie oprávnených organizácií a monitoring stavu zmien krajiny.
• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
Výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií
Výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít
Vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií
Monitoring významných charakteristických čŕt krajiny
Vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia opatrení pre udržanie typického rázu

Operačný cieľ 5.3
• ZAMERANIE:
Zlepšenie informovanosti a environmenZlepšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a podpory zo strany vlastníkov a užívateľov
tálneho povedomia verejnosti, vrátane
dotknutých pozemkov ako základnej podmienky realizácie opatrení ochrany prírody a krajiny. Zvyšovanie
posilnenia spolupráce a komunikácie
povedomia verejnosti a správcov územia o hodnotách krajiny a starostlivosti o ňu.
so zainteresovanými skupinami
• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
Vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, príprava a realizácia
tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny
Vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami vlastníkov, správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov (napr. regionálne a lokálne štúdie trvalo udržateľného
rozvoja), zakladanie regionálnych rád pre trvalo udržateľný rozvoj, informačné a vzdelávacie podujatia pre
vlastníkov pozemkov v chránených územiach
Príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť
Príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie aktuálnych problémov
Sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej komisii a iným medzinárodným
a národným inštitúciám
Zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do života vidieckeho obyvateľstva

Kontakty pre získanie informácií o OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR
www.opzp.sk, www.minzp.sk, opc@enviro.gov.sk
Sekcia environmentálnych programov a projektov
tel. č.: 02/59562351

