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Działania i aktywności związane z kształtowaniem zachowań i postaw sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje projekty z zakresu ochrony obszarów Natura 2000, ochrony czynnej gatunków i siedlisk oraz ocen oddziaływania na środowisko,
przy wsparciu ﬁnansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze środków
Unii Europejskiej w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
Instrumentu Finansowego Life+,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekty w trakcie realizacji:
Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej
Czynna i konserwatorska ochrona pierwiosnki omączonej Primula farinosa na jedynym w Polsce stanowisku w Beskidzie Sądeckim na obszarze Natura 2000
Oznakowanie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 w Małopolsce
Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (SZOW)
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych

Projekty zrealizowane:
2015
Działania edukacyjno-informacyjne (2015)
Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo (2015)
Sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody Przełom Białki pod Krempachami, Skałka Rogoźnicka, Cisy w Mogilnie, Dolina Potoku Rudno
Renowacja gniazd bociana białego w województwie małopolskim
2014
Zarządzanie populacją bobra europejskiego na obszarze województwa małopolskiego - stosowanie materiałów zabezpieczających (2014)
2013
Sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody Lembarczek, Las Lipowy Obrożyska, Wierchomla, Pazurek (2013-2015)
Rozbudowa bazy danych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce (2013)
Renowacja gniazd bocianich na terenie Małopolski (2013)
Zarządzanie populacją bobra europejskiego na obszarze województwa małopolskiego - wdrożenie systemu geolokalizacji i prowadzenie działań zapobiegającym szkodom (2013)
2012
Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce (2012)
Ochrona dużych drapieżników poprzez działania minimalizujące konﬂikt człowiek hodowca - drapieżnik (2012)
Ocena stanu zachowania populacji widłozęba zielonego Dicranum viride (2012)
Czynna i konserwatorska ochrona pierwiosnki omączonej Primula farinosa na jedynym w Polsce stanowisku w Beskidzie Sądeckim na obszarze Natura 2000 - etap II (2012)
Renowacja gniazd bociana białego w województwie małopolskim (2012)
Ochrona lichenoﬂory i brioﬂory rezerwatu przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach (2012)
Monitoring ślimaka winniczka w województwie małopolskim (2012)
Sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody Mogielica i Diable Skały (2012)
Zarządzanie populacją bobra europejskiego na obszarze województwa małopolskiego - kontynuacja działań z 2011 r. (2012)
2011
Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH120069 Łąki Nowohuckie
Czynna i konserwatorska ochrona pierwiosnki omączonej Primula farinosa na jedynym w Polsce stanowisku w Beskidzie Sądeckim na obszarze Natura 2000 (2011)
Gospodarowanie populacją bobra europejskiego na obszarze województwa małopolskiego (2011)
Renowacja gniazd bociana białego Ciconia ciconia w województwie małopolskim (2011)
2010
Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce (2010-2013)
Sporządzenie planów ochrony dla rezerwatów przyrody Luboń Wielki i Lipowiec (2010-2011)
Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej
Orawy stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju (2010-2011)
Renowacja gniazd bociana białego Ciconia ciconia na terenie powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego (2010)
Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bociana białego – wydanie materiałów edukacyjno-promocyjnych (2010)
Konkurs fotograﬁczny FOTO-Natura 2000 (2010)
Utrwalenie efektów projektu Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych Małych Pienin (2010)
2009
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski (2009-2015)
2007
Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach (2007-2011)
2006
Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych Małych Pienin (2006-2009)
2005
Ochrona głuszca i cietrzewia oraz ich biotopów w Karpatach Zachodnich (2005-2009)

