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Działania i aktywności związane z kształtowaniem zachowań i postaw sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu realizuje projekty min. w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, edukacji ekologicznej, ocen oddziaływania na środowisko,
doﬁnansowanych ze środków:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Obecnie realizowane projekty:
Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego - doﬁnansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000 - doﬁnansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Ochrona in-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie - doﬁnansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu jako beneﬁcjent realizowanego aktualnie projektu współﬁnansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach
ﬁnansowych.
Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i jest narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia ﬁnansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej:https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMen
u=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Projekty realizowane w 2016 r.:
Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków - współﬁnansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009 – 2014.
Projekty realizowane w 2015 r.:
Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków - współﬁnansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009 – 2014.
Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno-informacyjne w 2015
roku
Projekty realizowane w 2014 r.:
Ochrona najcenniejszych muraw, torfowisk i zimowisk nietoperzy w opolskich obszarach Natura 2000.
Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków - współﬁnansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009 – 2014.
Współudział w projekcie realizowanym przez Wojewodę Opolskiego pn. „Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim.
Ochrona różnorodności biologicznej opolskich obszarów Natura 2000 w roku 2014.
Projekty realizowane w 2013 r.:
Odbudowa zdegradowanych siedlisk muraw w rezerwacie przyrody Ligota Dolna i na działce ewid. nr 121/4, obręb Ligota Dolna, gm. Strzelce Opolskie.
Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody oraz zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w roku 2013.
Ochrona najcenniejszych muraw, torfowisk i zimowisk nietoperzy w opolskich obszarach Natura 2000.
Projekty realizowane w 2012 r.:
Czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Opolszczyźnie w roku 2012.
Na rzecz ochrony przyrody Śląska.
Odbudowa zdegradowanych siedlisk muraw w rezerwacie przyrody Ligota Dolna i na działce ewid. nr 121/4, obręb Ligota Dolna, gm. Strzelce Opolskie.
Aktualizacja danych dot. rozmieszczenia stanowisk rzadkich i chronionych gatunków ryb na terenie województwa opolskiego.
Projekty realizowane w 2011 r.:
Budowa systemu przyrodniczej informacji przestrzennej.
Zachowanie różnorodności biologicznej w rezerwatach przyrody, ochrona muraw kserotermicznych oraz optymalizacja nadzoru przyrodniczego RDOŚ w Opolu nad opolskimi rezerwatami
przyrody i obszarami Natura 2000.
Wykonanie koreferatu do „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”.
Aktualizacja danych dotyczących rozmieszczenia stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin na terenie województwa opolskiego.
Wykonanie ekspertyzy branżowej dotyczącej możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających zachowanie i ochronę siedlisk gatunków ptaków będących
przedmiotami ochrony w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zbiornik Nyski.
Inwentaryzacja chronionych gatunków chrząszczy saproksylicznych na obszarze Natura 2000 Lasy Barucickie wraz z propozycją programu czynnej i biernej ochrony.
Projekty realizowane w 2010 r.:
Zachowanie różnorodności biologicznej w rezerwatach przyrody województwa opolskiego.
Ochrona muraw kserotermicznych na Opolszczyźnie.
Projekty realizowane w 2009 r.:
Finansowanie kosztów zakupu sprzętu informatycznego dla pracowników Generalnej Dyrekcji ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Magiczny Świat Natury.
Opracowanie planów ochrony i zadań ochronnych dla opolskich rezerwatów przyrody.

