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VÝCHODISKÁ

• Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources

(2012)

• Vyhodnotenie efektivity prírode blízkych 

vodozádržných opatrení (2012)

• EU policy document on Natural Water Retention

Measures (2014)

• Katalóg NWRM

• Integrovaný program manažmentu sucha v 

strednej a východnej Európe (IDMP CEE) –

demonštračný projekt o prírode blízkych 

vodozádržných opatreniach & prípadové štúdie

• IDMP CEE prípadová štúdia na Mountain

Biodiversity Platform – Karpatská konvencia

• Nature Based Solutions – World Water Assessment

Report 2018
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T3 ŠTRUKTÚRA

Aktivita 
Vedúci 

partner
Trvanie

3.1.

Analýza zainteresovaných strán 

a existujúcich strategických 

materiálov na národnej a 

medzinárodnej úrovni 

GWP CEE Júl 2017 – Jún 2018

3.2. 
Národné a medzinárodné 

konzultácie
GWP CEE Júl 2017 – August 2018

3.3. Analýza nákladov Limnos Júl 2018 – Jún 2020

3.4.

Tvorba a testovanie systému 

na podporu rozhodovania pre 

plánovanie prírode blízkych 

vodozádržných opatrení 

WULS Júl 2018 – Jún 2020

3.5. 

Integrovaný medzinárodný 

prístup k prírode blízkym 

vodozádržným opatreniam 

GWP CEE Január 2019 – Jún 2020
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T3 ŠTRUKTÚRA

Aktivita 3.1 – Analýza zainteresovaných strán a existujúcich 

strategických materiálov na národnej a medzinárodnej úrovni 

Analýza zainteresovaných

strán a identifikácia

FramWat medzi-

sektorových sietí

zainteresovaných strán

(D T3.1.1) – jún 2018

• Národná databáza zainteresovaných strán 

• Medzinárodná databáza zainteresovaných strán 

• Horizontálna aktivita spájajúca všetky aktivity s 

účasťou zainteresovaných strán (Act. 3.2, 3.5 

and 2.5)

• Prehľad národných stratégií, ktoré sa týkajú 

prírode blízkych vodozádržných opatrení a 

medzi-sektorových súvislostí – využívanie krajiny, 

poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo vrátane  

prepojenia na plány manažmentu povodí

• Medzinárodný prehľad vrátane výsledkov 

programov a projektov - IDMP, CE-FRAME, LABEL, 

LIFE-SUMAR, RAINMAN, atď.

Národný a medzinárodný 

prehľad existujúcich 

strategických 

dokumentov

(D T3.1.2) – marec 2018
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T3 ŠTRUKTÚRA

Aktivita 3.2 – Národné a medzinárodné konzultácie

Plán na zapojenie 

zainteresovaných strán

(D T3.2.1) – november 

2017

• Plán na zapojenie zainteresovaných strán

• Národné konzultačné dialógy v 6 krajinách projektu 

(marec-máj 2018)

• Správa o zapojení zainteresovaných strán, 

pripomienkach a odporúčanie pre výstupy projektu 

FramWat Správa o zapojení 

zainteresovaných strán a 

odporúčanie pre nástroje 

FramWat

(D T3.2.2) – august 2018
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Záverečná 

konferencia

Regionálny 

politický dialóg
(act. 3.5)

Feedback workshop
po testovaní v pilotných 

aktivitách

(act. 1.3)

Regionálny workshop
skúsenosti z národných školení 

(act. 2.5)
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Podujatia projektu

jún 2017 – jún 2018 jún 2018 – jún 2019 jún 2019 – jún 2020

CE regionálny

okrúhly stôl

Seminár o 

N(S)WRM
multi benefity

Tréning o GIS 

nástroji
(act. 1.2)

Národné 

konzultačné 

dialógy 
(act. 3.2)

Školenia o 

hodnotení 

efektívnosti
(act. 2.5)

Národné dialógy 
možnosti využita prírode 

blízkych vodozádržných

opatrení (act. 3.5)

Seminár o prírode 

blízkych 

vodozádržných

opatreniach
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T3 ŠTRUKTÚRA

Aktivita 3.3 – Analýza nákladov

Správy z pilotných aktivít

(WULS, MTDWD, CW)

(D T3.3.1) – jún 2019

• Metodika na odhad investičných nákladov prírode 

blízkych vodozádržných opatrení na úrovni 

povodia, ktorá je založená na koncepčnom pláne 

(AT2.3)

• Projektoví partneri z 3 krajín (WULS, MTDWD, 

CW) otestujú metodiku a odhad nákladov  

• Sumarizácia prístupov a výsledkov, ktoré budú 

využité v príručke (výstup WP3).

• Budú využité výsledky programov a projektov, 

napr. IDMP, CE-FRAME a LABEL.

Metodika na kalkuláciu 

nákladov prírode blízkych 

vodozádržných opatrení 

na úrovni povodia

(D T3.3.2) – marec 2020
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• DSS projekt s 3 časťami: vzdelávanie, katalóg opatrení a plánovač 

retencie

• Geodatabázová štruktúra DSS a jeho prototyp

• Geodatabáza pre pilotné povodie

• Tvorba a inštalácia DSS prototypu na demo serveri, s využitím 

všetkých geodatabáz a valorizačných máp z WP T1 a prepojením 

statických nástrojov z WP T2

• Správa o testovaní DSS v 4 pilotých povodiach (Maďarsko, Poľsko, 

Slovinsko a Slovensko)

• Aktualizácia manuálu a zdrojového kódu DSS, ktorý bude verejne 

dostupný na demo serveri spolu s diskusným fórom pre developerov

Aktivita 3.4 – Tvorba a testovanie systému na 
podporu rozhodovania pre plánovanie (DSS)

DSS projekt (WULS)

(D T3.4.1) – január 2019

Užívateľský manuál a 

zdrojový kód DSS 

(subdodávateľ) (D T3.4.2) –

jún 2019

Správy z pilotných aktivít 

na testovanie DSS 

WULS,MTDWD,SWME,UL (D 

T3.4.3) – január 2020

Aktualizovaná verzia 

užívateľského manuálu a 

zdrojový kód DSS

(subdodávateľ) (D T3.4.4) –

apríl 2020
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• Plán a inštrukcie na zorganizovanie národných 

politických dialógov (súčasť analýzy zainteresovaných 

strán/act. 3.2 a plánu na účasť zainteresovaných 

strán/Act. 3.2)

• Národné politické dialógy (September – November 

2019) a správy z dialógov

• Príručka na zlepšenie vodnej bilancie and zníženie 

obsahu nutrientov prostredníctvom prírode blízkych 

vodozádržných opatrení

• Na základe príručky budú pripravené Akčné plány 

(konkrétne kroky na integráciu prírode blízkych 

vodozádržných opatrení do plánov manažmentu 

povodí) pre každé pilotnú oblasť: Kamienna (PL), 

Kamniska Bistrica (SI), Middle Tisza (HU), Slaná (SK), 

Bednja (HR) and Aist (AT)

Aktivita 3.5 – Integrovaný medzinárodný 
prístup

Plán a inštrukcie na 

zorganizovanie národných 

politických dialógov 

(D.T3.5.1) – marec 2019

Správy z národných 

dialógov (D.T3.5.2) –

december 2019

Príručka na zlepšenie 

vodnej bilancie and 

zníženie obsahu 

nutrientov 

prostredníctvom N(S)WRM 

(D.T3.5.3) – jún 2020

Akčné plány (D.T3.5.4 -9)

– apríl 2020
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T3 HARMONOGRAM

Act. 3.5 Integrovaný medzinárodný prístup 

k prírode blízkym vodozádržným

opatreniam 

Zodpovedný Termín

Plán a usmernenie pre organizovanie 

národných dialógov D.T3.5.1

GWP CEE 30.03.2019

Správy z národných dialógov D.T3.5.2 GWP CEE 30.06.2019

Príručka na zlepšenie vodnej bilancie a 

zníženie znečistenia nutrientami 

prostredníctvom prírode blízkych 

vodozádržných opatrení D.T3.5.3

GWP CEE 30.06.2020

Akčné plány pre Kamienna (PL), Kamniska

Bistrica (SI), Middle Tisza (HU), Slaná (SK), 

Bednja (HR) a Aist (AT) D.T3.5.4, D.T3.5.5, 

D.T3.5.6, D.T3.5.7, D.T3.5.8 & D.T3.5.9

All partners 30.04.2020
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Ďakujem za pozornosť

richard.muller@gwpcee.org

sabina.bokal@gwpcee.org
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