Výzva na podávanie projektu „Aby Poľana ostala poľanou“
Oblasť realizácie:
Len územia v CHKO Poľana, hlavne nasledovné oblasti Majerová, Komornícky vrch, Príslopy,
Vrchdetva, Javorinka, Snohy, Vrchslatina, Boriakovo, Ľubietovská Bukovina, Horná Chrapková, Dolná
Zálomská, Močidlianska skala, Hukavy.
Oprávnený žiadateľ:
Žiadateľ musí byť vlastníkom alebo užívateľom pozemku (doklad o vlastníctve, prípadne užívaní
pozemku), kde sa budú vykonávať aktivity a musí deklarovať (čestné prehlásenie), že územie
obhospodaruje minimálne 2 roky pred podaním žiadosti a bude obhospodarovať minimálne 5 rokov
po podpise zmluvy.
Ciele:
Zabezpečenie tradičného spôsobu hospodárenia na vybraných lokalitách a implementácia opatrení
proti zarastaniu trvalých trávnych porastov (odstraňovanie a prevencia proti šíreniu náletových
drevín).
Priority:
Udržiavanie (management) trvalých trávnych porastov.
Oprávnené aktivity:
manažment vybraných území vo forme kosenia resp. pasenia je možné realizovať len na
územiach, kde obhospodarovateľ poberá tzv. základné priame platby (tzv. nebiotopové územia). Na
územiach s tzv. agroenvironmentálnymi platbami je možné realizovať len aktivity zamerané na
odstraňovanie zárastov drevín a krov, prípadne na jednoduché trvalé oplotenie (žrďovinou)
genofondových (mokradných) plôch
v prípade manažmentových opatrení na nebiotopových územiach je potrebné dodržať
nasledovné podmienky: úplne vylúčiť používanie minerálnych hnojív, vylúčiť používanie prípravkov na
ochranu rastlín, trávne porasty je potrebné kosiť smerom od stredu k okrajom porastu, mokradné
územia je možné obhospodarovať iba ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie, dodržiavať zásady
šetrného košarovania (denné prekladanie košiarov), dodržiavať zaťaženie 0,3 – 1,0 VDJ/hektár na
plochách určených na pasenie, je zakázané realizovať prísevy, mulčovanie je povolené len v prípade
iniciačného zásahu (prvý rok)
žiadateľ môže podať len jeden projekt (aj na viac lokalít), v žiadosť však môže uviesť, že má
záujem o ďalší projekt (v prípade, ak bude málo uchádzačov o podporu, bude možné, aby sa jeden
žiadateľ mohol uchádzať aj o ďalšie projekty)
v prípade výrubov je potrebné pri podpise zmluvy predložiť rozhodnutie o súhlase orgánu
ochrany prírody a krajiny na výrub, v žiadosti bude potrebné predložiť náležitosti, potrebné k žiadosti
o výrub

Kategórie výdavkov z ekonomického pohľadu:
Dohody o vykonaní práce
Zmluva o dielo
Neoprávnené výdavky:
DPH, ak je žiadateľ platcom DPH
Oprávnená výška výdavkov: max. do 3000 eur s DPH
Žiadateľ zdôvodní požadovanú sumu v špecifikácii nákladov vo formulári žiadosti (v prílohe tejto
výzvy).
Výšku požadovanej sumy v žiadosti môže hodnotiaci výbor upraviť na základe oprávnenosti pred
podpisom zmluvy.
Požadovaná suma bude posudzovaná podľa:
- prínosu pre udržanie trvalých trávnych porastov v CHKO Poľana (hodnota lokality, prítomnosť
mokradí, gen. plôch, významných druhov a pod...),
- náročnosti realizovaných aktivít (rozsah, výmera, stupeň zarastenia a pod..)
Finančná podpora nie je nárokovateľná.
Konzultácie k žiadosti:
Žiadateľom odporúčame konzultovať návrh projektu s pracovníkmi S-CHKO Poľana pred podaním
žiadosti.
Konzultácie budú žiadateľom poskytnuté na nasledovných kontaktných miestach:
Pre obsah: CHKO Poľana (045/5334834)
-

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. - vladimira.fabriciusova@sopsr.sk

-

Ing. Vladimír Hrúz - vladimir.hruz@sopsr.sk,

-

Ing. Peter Potocký - peter.potocky@sopsr.sk,

-

Ing. Martin Kochlica - martin.kochlica@sopsr.sk,

Pre financie: ŠOP SR – (048 – 429 99 47) Ing. Zuzana Okániková - zuzana.okanikova@sopsr.sk
Podávanie žiadostí:
Žiadosti je potrebné zaslať poštou na adresu:
Ing. Zuzana Okániková
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica

Časový priebeh:
•
•
•
•

Zverejnenie výzvy 6.2. 2013 na www.chkopolana.eu
Lehota na predkladanie projektových návrhov 6 týždňov, uzávierka prijímania žiadostí
je 20.3.2013
Hodnotenie projektových návrhov 4 týždne
Realizácia aktivít: max. 24 mesiacov

Propagácia
Úspešný žiadateľ - prijímateľ bude propagovať územie CHKO Poľana počas realizácie projektu.
Žiadateľ v návrh projektu predloží návrh opatrení na propagáciu územia.
Medzigeneračný prenos skúseností bude výhodou projektu.
Finančná alokácia na túto výzvu: 20.000 eur
Hodnotenie projektu: projekt bude hodnotený podľa nasledovných kritérií:
prínos pre udržanie trvalých trávnych porastov v CHKO Poľana,
kvalita realizovaných aktivít
náročnosť realizovaných aktivít
možné riziká
Ukončenie projektu:
Správa CHKO Poľana bude počas realizácie aktivít kontrolovať priebeh prác. Projekt bude ukončený
preberaním prác prostredníctvom preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené zrealizované
práce, vrátane zdokumentovania stavu územia pred realizáciou aktivít a po nej. Súčasťou
zhodnotenia bude vyjadrenie Správy CHKO Poľana o vplyve aktivity na konkrétne územia.

Príloha: Formulár žiadosti

