
Názov  projektu :       REgional exchanges and policy making for protecting and 
valorising biodiVERSity in Europe

Projektov á  skratka:  REVERSE

Trvanie  projektu:     10/2009 – 09/2012

Lead  partn er:             REGIONAL COUNCIL OF AQUITAINE (FR)

Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Slovenské  centrum  pol'nohospodárskeho  
výskumu  – Výskumný  ústav  rastlinnej  výroby  Pieš anyť

Ostatní  partn eri  projektu:

Region Umbria IT
Regional Natural Areas Conservatory of Aquitaine FR
Estonian University of Life Sciences EE
REGION DE MURCIA ES
Mediterranean Agronomic Institute of Chania EL
PREFECTURAL AUTHORITY OF DRAMA – KAVALA - XANTHI EL
Executive environment agency at the Ministry of environment and water 
-Bulgaria

BG

Technology Transfer Centre Bremerhaven DE
Bio d'Aquitaine FR
Basque Government-Department of Environment and Regional Planning - 
Biodiversity and Environmental Participation Office

ES

Regional Agency for the Development and the Innovation of Agriculture in 
Lazio

IT

The Senator for Environment, Traffic, Building and European Affairs DE
Regional Prefecture Forest Directorate of Chania EL

                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                          celkový rozpočet 2 543 927,88 €     ERDF: 1 992 730,11 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                             celkový rozpočet: 106 136,00 €         ERDF: 90 215,60 € 
(85%)

Popis  projektu:  Projekt REVERSE je medzinárodným projektom iniciatívy INTERREG 
IVC s 15 partnermi z ôsmich krajín Európy: Nemecko, Taliansko, Slovensko, Estónsko, 
Bulharsko, Grécko, Francúzsko, Španielsko. Prirodzené ekosystémy sa postupne menia 
kvôli  rozšíreniu  ľudských  aktivít  a invázii  nových  druhov.  To  zapríčiňuje,  že  genetická 
a druhová rozmanitosť je na ústupe. Zmyslom projektu REVERSE je v oblasti konzervácie 
a  zachovania biodiverzity,  zvrátiť  túto  stratu,  a to  cez interregionálnu spoluprácu a cez 
zvýšenie efektivity politík regionálneho rozvoja. Lead Partner – REGIONAL COUNCIL OF 
AQUITAINE spolu  s  niekoľkými  ostatnými  partnermi  majú  za  úlohu  spolupracovať,  za 
účelom poskytnúť osvedčené postupy a odporúčania pre zvrátenie straty biodiverzity. 

         



                                                     

Ciele  projektu:   Hlavným  cieľom  projektu  REVERSE  je  vďaka  interregionálnej 
spolupráci  zvýšiť  efektivitu  politík  regionálneho  rozvoja  v oblasti  ochrany  biodiverzity. 
Zníženie  straty  biodiverzity  napomôže  k zachovaniu  prírodného  dedičstva  európskych 
regiónov.  Predovšetkým  v nových  členských  krajinách  existujú  veľké  medzery 
v implementácii programu prírodnej konzervácie. Preto bude menej skúseným regiónom 
ponúknutá spolupráca s viac pokročilými regiónmi.

Jedným z hlavných cieľov je tiež identifikovať regionálne postupy (metodológie, projekty, 
procesy,  techniky),  ktoré  sa  ukázali  ako  úspešné  a majú  potenciál  byť  prenesené  do 
rôznych  geografických  oblastí.  Tam  kde  to  bude  možné,  tieto  dobré  postupy  budú 
prenesené a aplikované do tvorenia regionálnej politiky jednotlivých partnerov.

O akávan é  výsl ed ky  projektu:č  Medzi  očakávané  výsledky  patrí  úspešná 
implementácia projektových aktivít bez žiadnych konfliktov a hladký priebeh. Hmatateľným 
výstupom  projektu  bude  tiež  okolo  250  článkov  v tlači/médiách  a  tiež  približne  2700 
účastníkov  programov  na  rozšírenie  povedomia  o problematike.  Projekt  navyše  rozšíri 
znalosti  a schopnosti  30  členom personálu  a zabezpečí  zlepšenie v oblasti  zachovania 
biodiverzity v 15 regionálnych/lokálnych politikách.    
Medzi  očakávané  dlhodobé výsledky patrí  zníženie straty biodiverzity (merateľná cez 
použitie primeraných indikátorov).

         


