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Prehľad aktivít a merateľných ukazovateľov  

(zahrňujúci identifikáciu aktivít a harmonogram realizácie projektu) 

 

 
Tabuľka č. 1.b.1 

 

 

  

                                                 
1 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu partnerov  

Podrobný opis aktivít1 

Názov partnera: 
Správa Národného parku Veľká Fatra so 

sídlom v Martine 

Hlavné aktivity projektu 
Začiatok realizácie 

aktivity  

Koniec realizácie 

aktivity 

% podiel na rozpočte 

aktivity 

Partner uvedie hlavné aktivity projektu, ktoré bude v rámci projektu realizovať v súlade s podmienkami oprávnenosti 

aktivít vo výzve. Partner uvedie mesiac a rok začiatku a ukončenia každej aktivity projektu    

Realizácia programov 

starostlivosti o veľké šelmy 
04/2022 12/2023 100% 

Podporné aktivity 
Začiatok realizácie 

aktivity 

Koniec realizácie 

aktivity 

% podiel na rozpočte 

aktivity 
Partner v rámci podporných aktivít zahŕňa aktivity financované z nepriamych výdavkov projektu.  Partner  uvedie 

mesiac a rok začiatku podporných aktivít projektu.  Partner uvedie mesiac a rok konca podporných aktivít projektu  

Podporné aktivity - - - 
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Tabuľka č. 1.b.2 

 

Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele1: 

Názov partnera: 
Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v 

Martine 

Hlavná aktivita projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy a časti zabezpečované  v 

rámci hlavnej aktivity:  

Časť B. Aktivity v oblasti praktickej starostlivosti:                                                                                             

B4. Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada 

náhrad týchto škôd                                                                                          

B5. Ochrana biotopov veľkých šeliem pred nežiadúcimi antropickými vplyvmi                                          

B10. Zabezpečenie eliminácie vnadísk a krmovísk pre raticovú zver, ktoré sú založené v rozpore s platnou 

legislatívou na úseku poľovníctva                                                                                            

B11. Riadenie a činnosť zásahového tímu pre medveďa hnedého                                                                                                   

Časť C. Aktivity v oblasti monitoringu:                                                                                                                       
C2. Evidencia všetkých škôd spôsobených veľkými šelmami na poľnohospodárskych plodinách, včelstvách a 

včelárskych zariadeniach, hospodárskych zvieratách, ovocných drevinách a kroch, pastierskych strážnych 

psoch, pastierskych psoch, poľovnej zveri, živote a zdraví fyzických osôb a majetku     

C3. Fotomapovanie a fotomonitoring veľkých šeliem  

C5. Telemetrické sledovanie veľkých šeliem s dôrazom na vlka a rysa                                                                                                                       

Názov hlavnej 

aktivity projektu  

Merateľný 

ukazovateľ:   

Merná 

jednotka: 

Cieľová 

hodnota: 

Čas 

plnenia: 

Podiel v 

% 

Realizácia programov 

starostlivosti o veľké šelmy 

Plocha biotopov 

podporených  s 

cieľom dosiahnuť 

lepší stav ich 

ochrany   

ha 336,7270 12/2023 4,08 % 

 

 


