OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED

Krkonoše v INSPIRE - společný GIS
v ochraně přírody

Dotace z ERDF

1.088.348 EUR

Vedoucí partner:
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

645.111 EUR

Partner projektu:
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra

375.480 EUR

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID* Warszawa
– Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

67.757 EUR

*UNEP – United Nations Environment Programme (Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska); GRID – Global Resource
Information Database (Baza Danych Globalnych Zasobów)

Hlavním cílem projektu jsou činnosti k harmonizaci
datových souborů dvoustranné biosférické rezervace
Krkonoše / Karkonosze takovým způsobem, aby bylo
zachování ochrany přírody jednotné a integrované
do takových vrstev jako Natura 2000, lesnictví, geologie
a cestovní ruch. V rámci projektu budou shromážděny
údaje harmonizovaná podle směrnice INSPIRE Evropské
unie o prostorových informacích. Pro úspěšnou
implementaci projektu je třeba poskytnout software,
hardware, dostatečnou výkonnost sítě a zdrojových
dat. Vyvinuté integrované geoinformační vrstvy budou
umístěny na novém MapServer dostupném pro širokou
škálu lidí z Polska a České republiky, což bude mít
pozitivní vliv na ochranu přírodního prostředí
v pohraniční oblasti.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společná příprava:
Partneři se podíleli na plánování projektu
a aktivně se zapojily do celého procesu přípravy
od momentu vytvoření myšlenky do momentu
předložení projektové žádosti. Bylo mnoho
společných setkání zástupců zodpovědných
za realizaci projektu. Protokoly byly připraveny
z utkání, v nichž jsou viditelné práce na projektu
obou partnerů, včetně harmonogramu přípravy
a určení úkolů. Intenzivní kontakty mezi
koordinátory projektů na obou stranách hranice
se uskutečnily i elektronicky a telefonicky.

Společná realizace:
Všichni partneři se společně podíleli na realizaci
cílů projektu. Jednotlivé aktivity byly rozděleny
na úkoly, které byly podrobně popsány
v harmonogramu projektu. Každý partner je
zodpovědný za část projektu, ale ve věcných
věcech se úlohy navzájem doplňují a společně je
realizují týmy odborníků. Partner
environmentálního informačního centra UNEP /
GRID Varšava poskytuje metodickou podporu
v oblasti řešení GIS (Geographic Information
Systems) - Geografické informační systémy,
zejména pokud jde o harmonizaci údajů,
pravidla implementace INSPIRE a geovizualizáciu
(výběr formulářů prezentace dat).

Společný personál:
Byl zřízen společný projektový tým, jehož členy
jsou zástupci partnerů z obou stran hranice. Hlavní
koordinátor projektu byl určenný na straně
vedoucího partnera. Oba partneři se dohodli
na složení společného projektového týmu a uvedli
osoby odpovědné za koordinátory projektu,
finančního zúčtovacího personálu a ostatních
členů týmu. Všechny důležité aktivity provádí
zřízen projektový tým.

Společné financování:
Partneři se podílejí na spolufinancování
projektu, zatímco rozpočet projektu lze
označit za vyrovnaný. Každý partner
poskytuje finanční prostředky na vlastní
účast a pokrývá výdaje spojené s realizací
aktivit na své straně hranice. Prostředky byly
zajištěny z rozpočtů vedoucího partnera
apartnera projektu. Některé společné aktivity,
zejména podpora, jsou zahrnuty do rozpočtu
konkrétních partnerů, jak bylo dohodnuto
v rámci přípravy projektu.

