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PROJEKTNI ZADATAK
1. UVOD
Projekt VEZE PRIRODE (Interreg V-A Slovenija-Hrvatska) nam predstavlja izazov očuvanja i
obnove biološke raznolikosti za buduće generacije i podizanja svijesti o ulozi koju ima priroda za
dobrobit ljudi. Za postizanje tog cilja, projekt će provesti aktivnosti koje će odgovoriti na:
nedostatak zajedničkih, prekogranično usklađenih mjera za poboljšanje ciljnih vrsta koje su u
lošem stanju, nedostatak međusektorske suradnje za uvođenje suvremenih, održivih metoda
upravljanja prirodnim resursima i niska osviještenost o važnosti očuvanja prirode i koristi koje ima
očuvana priroda na dugoročnu kvalitetu života i sprječavanje prirodnih rizika na području.
Nacionalni park "Risnjak", smješten u Gorskom kotaru (Hrvatska), osnovan je 1953. godine na
površini od 3014 hektara. Osnovu parka činio je masiv planine Risnjak, s vrhom od 1528 metara,
a 1997 godine površina parka povećana je na 6350 hektara te je danas na području parka i izvor
rijeke Kupe. Park je izrazit primjer visinskog raščlanjenja dinarskoga planinskoga sustava u
reljefnom, geološkom, hidrološkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i životinjskom svijetu,
Cilj ove partnerske suradnje jest potaknuti košnju te razmjenu iskustava i inovativnih ideja između
partnerskih institucija prekogranične regije te postaviti temelj buduće dugoročne suradnje u tom
području te u suradnji s vlasnicima osigurati dugoročno upravljanje livadskim površinama.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Opis predmeta nabave
Predmet nabave je usluga košnje i malčiranja livada na prostoru NP Risnjak.
U NP Risnjak ćemo tijekom razmjene praksa i znanja poduzimati mjere za poboljšanje stanja
očuvanja leptira, prije svega močvarne riđe. Projektom ćemo dobiti prostorno određene strukture
u staništu močvarne riđe, koje su ključne za očuvanje suštinskog dijela populacije te ćemo
procijeniti brojnost populacije. Na ovim područjima ćemo provoditi mjere prema smjernicama za
močvarnu riđu. Način i provođenje košnje, malčiranje zaraslih područja će se promovirati kod
vlasnika livada. Obnovit ćemo stanište močvarne riđe košnjom zaraslih travnjaka, čime ćemo
pozitivno utjecati na stupanj očuvanja staništa. Mjere ćemo provoditi na prostorno razdvojenim
površinama, kod čega je ključna izmjena iskustava i praksi te usklađenost načina upravljanja
travnjacima koji su stanište močvarne riđe.

2.2. Opis poslova (tehničke specifikacije)
Na prostoru NP Risnjak aktivnosti će se odvijati na površini od 50 hektara na raznim dijelovima
parka, zadatak je malčirat i pokositi sve livade kako bi se osigurao što bolji životni prostor za
močvarnu riđu. Livade se nalaze u Hrvatskom, Šeginama, Btovom Lazu, Leski, Razlogama i
Kuparima.

2.3. Količina predmeta nabave
Kroz radove potrebno je malčirati i pokositi 50 hektara travnatih površina u Nacionalnim parku
Risnjak..

2.4. Mjesto izvršenja ugovora

Livade se nalaze u strogo zaštićenom području u sklopu Nacionalnog parka Risnjak i spada u
Natura 2000 stanište. Prilikom izvođenja radova izvoditelj mora osigurati minimalan utjecaj na
stanište te poduzeti sve mjere sprječavanja eventualnog zagađenja sukladno uvjetima iz
dopuštenja kojeg će izdati nadležno upravno tijelo.

2.5. Očekivani rezultati
Kroz radove potrebno je malčirati i pokositi 50 hektara travnatih površina u Nacionalnim parku
Risnjak.

3. Profil stručnjaka
Od ponuditelja se očekuje stručno i kvalitetno obavljanje svih preuzetih aktivnosti. Za kvalitetnu
izvedbu projektnog zadatka ponuditelj mora imati stručnjaka/-e za takve aktivnosti i
odgovarajuću mehanizaciju za malčiranje i košnju.

4. Trajanje
4.1. Tražene usluge trebaju biti zaključene do 15.08.2020. godine. Rok mora biti pravovremen.
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