Limský akčný plán pre program UNESCO Človek a biosféra a jeho
Svetovú sieť biosférických rezervácií (2016-2025)

Limský akčný plán pre program UNESCO Človek a biosféra a jeho Svetovú sieť
biosférických rezervácií (2016-2025) obsahuje komplexný, ale výstižný súbor opatrení
zameraných na zabezpečenie účinnej realizácie stratégie Programu MAB na roky 2015-2025.
Limský akčný plán schválila Medzinárodná koordinačná rada Programu Človek a biosféra na
svojom 27. zasadnutí (UNESCO, Paríž, 8-12 jún 2015) a následne aj Generálna konferencia
UNESCO na svojom 38. zasadnutí (UNESCO, Paríž, 3. - 18. november 2015).
Oba dokumenty, Stratégia Programu MAB na roky 2015-2025 a Limský akčný plán na roky
2016-2025, nadväzujú na Sevillskú stratégiu a Rámcový štatút Svetovej siete biosférických
rezervácií (Svetová sieť BR) a boli vypracované s prihliadnutím na vyhodnotenie
implementácie Madridského akčného plánu pre biosférické rezervácie (2008-2013).

Stratégia programu MAB na roky 2015-2025
Stratégia programu MAB predpokladá, že Program MAB sa bude v nasledujúcich 10 rokoch
sústreďovať na podporu členských štátov a zainteresovaných subjektov pri ochrane
biodiverzity, obnove a zlepšení ekosystémových služieb a podpore trvalo udržateľného
využívania prírodných zdrojov. Prispeje k vytvoreniu udržateľných, zdravých a spravodlivých
spoločností, ekonomík a prosperujúcich ľudských sídiel, ktoré budú v harmónii s biosférou.
Napomôže tiež rozvoju vedy a budovaniu kapacít, vzdelávaniu pre udržateľný rozvoj a
zmierňovaniu a adaptácii na klimatickú zmenu aj na iné aspekty globálnej zmeny životného
prostredia.
Program MAB bude využívať poznatky získané prostredníctvom vedy a vzdelávania a bude
využívať moderné, otvorené a transparentné spôsoby komunikácie a zdieľania informácií.
Jeho hlavným cieľom v nasledujúcom období bude zabezpečiť to, aby Svetová sieť BR
pozostávala z efektívne fungujúcich modelov pre trvalo udržateľný rozvoj. Tento cieľ je
možné dosiahnuť zlepšovaním správy BR, zlepšením spolupráce a vytváraním sietí v rámci
programu MAB a Svetovej siete BR; tiež rozvojom efektívnych externých partnerstiev s
cieľom zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť programu. Efektívne pravidelné hodnotenie
napomôže tomu, aby sa všetky biosférické rezervácie v rámci Svetovej siete pridŕžali
stanovených štandardov.

Vízia a poslanie programu Človek a biosféra
Našou víziou je svet, v ktorom sú si ľudia vedomí svojej spoločnej budúcnosti a interakcií s
našou planétou, a konajú kolektívne a zodpovedne aby vybudovali prosperujúcu spoločnosť
v harmónii v rámci biosféry. Program MAB a jeho Svetová sieť biosférických rezervácií
(Svetová sieť BR) slúži tejto vízii vnútri aj mimo BR.
Naša misia na roky 2015-2025 je:


rozvíjať a posilňovať modely pre udržateľný rozvoj v Svetovej sieti biosférických
rezervácií;



vymieňať si skúsenosti a poučenia, čo uľahčuje globálne šírenie a aplikáciu týchto
modelov;



podporovať vyhodnocovacie a vysoko kvalitné riadenie, stratégie a politiky pre
udržateľný rozvoj a plánovanie, rovnako ako zodpovedné a pružné inštitúcie;



pomáhať členským štátom a zainteresovaným subjektom, aby urýchlene splnili ciele
udržateľného rozvoja prostredníctvom skúseností zo Svetovej siete BR, najmä
prostredníctvom skúmania a testovania politík, technológií a inovácií pre udržateľný
manažment biodiverzity a prírodných zdrojov a zmierňovanie a prispôsobenie sa
klimatickej zmene.

Limský akčný plán a Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a Ciele trvalo
udržateľného rozvoja
V súlade so svojou víziou a poslaním, Limský akčný plán kladie veľký dôraz na dosiahnutie
prosperujúcej spoločnosti, ktorá bude v harmónii s biosférou a tak napomôže dosiahnutiu
cieľov trvalo udržateľného rozvoja a implementácii Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj
a to ako v rámci BR i mimo nich, prostredníctvom celosvetového šírenia modelov
udržateľnosti vyvinutých v biosférických rezervácií.

Štruktúra a implementácia Limského akčného plánu na roky 2016-2025
Limský akčný plán je prezentovaný ako matrica, ktorá je štruktúrovaná podľa strategických
akčných oblastí Stratégie Programu MAB na roky 2015-2025. Zahŕňa výsledky, aktivity a
výstupy, ktoré prispejú k účinnej implementácii strategických cieľov obsiahnutých v Stratégii
Programu MAB. Určuje tiež subjekty s prvotnou zodpovednosťou za implementáciu
jednotlivých aktivít, implementačné obdobie a indikátory implementácie. Odporúča sa aby
národné výbory pre Program MAB a siete v rámci Programu MAB pripravili vlastné stratégie
a akčné plány s prihliadnutím na Stratégiu Programu MAB na roky 2015-2025 a Limský
akčný plán na roky 2016-2025.
Tieto by mali vychádzať z národnej a regionálnej situácie a imperatívov, prispieť k ich
riešeniu a implementácii Limského akčného plánu na globálnej úrovni.

Akčný plán pre Program UNESCO Človek a biosféra and Svetovú sieť biosférických rezervácií (2016-2025)
Výsledok

Aktivita

Výstup

Zodpovednosť **

Strategická oblasť A. Svetová sieť biosférických rezervácií pozostávajúca z efektívne fungujúcich modelov trvalo udržateľného rozvoja
A1. Biosférické rezervácie (BRs) sú uznávané ako
A1.1. Podpora a propagácia Biosférických Biosférické rezervácie
Členské štáty, národné
modelové územia, ktoré prispievajú k realizácii
rezervácií ako lokalít, ktoré aktívne
merateľne prispeli
orgány a organizácie,
cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Ciele TUR) a
prispievajú k dosiahnutiu cieľov TUR
k podpore realizácie cieľov
Biosférické rezervácie
multilaterálnych environmentálnych dohôd (MED)
TUR a tento príspevok
môže byť replikovateľný a
zvyšovaný

Časové
obdobie

Indikátor

2016-2025

Počet biosférických
rezervácií so špecifickými
iniciatívami alebo
aktivitami, ktoré
prispievajú k cieľom trvalo
udržateľného rozvoja

A1.2. Podpora a propagácia BRs ako
lokalít, ktoré aktívne prispievajú
k realizácii multilaterálnych
environmentálnych dohôd

Biosférické rezervácie sú
spravované a podporované
s dôrazom na to, aby
úspešne prispievali
k implementácii
multilaterálnych
environmentálnych dohôd

Sekretariát MAB,
Členské štáty, Národné
výbory pre Program
Človek a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO, Biosférické
rezervácie

2016-2025

A1.3. Vytvorenie lokálnych, regionálnych
a medzinárodných aliancií pre ochranu
biodiverzity a zabezpečenie prínosov pre
miestne obyvateľstvo, so zohľadnením
práv domorodého obyvateľstva

Program Človek a biosféra
a biosférické rezervácie
vytvorili alebo sa pripojili
k alianciám pre ochranu
biodiverzity a pre
zabezpečenie prínosov pre
miestne a domorodé
obyvateľstvo
Biosférické rezervácie sú
využívané ako prioritné
lokality na štúdium
ekosystémovo
orientovaných aktivít
súvisiacich s klimatickou
zmenou

Členské štáty, Národné
a regionálne orgány
a organizácie Národné
výbory pre Program
Človek a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO, Biosférické
rezervácie
Členské štáty, Národné
orgány a organizácie
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO, Biosférické
rezervácie

Do konca
roku 2018

A1.4. Využívanie BRs ako prioritných
lokalít /observatórií pre výskum a
monitoring zmeny klímy, zmierňovanie
zmeny klímy a adaptáciu na zmenu klímy,
vrátane podpory Parížskej dohody prijatej
na 21. zasadnutí Konferencie zmluvných
strán Rámcového dohovoru OSN
o klimatickej zmene

Do konca
roku 2020

Koncept biosférických
rezervácií je využívaný
v národných rozvojových
agendách
Počet biosférických
rezervácií s iniciatívami
alebo aktivitami , ktoré
prispievajú
k implementácii
multilaterálnych
environmentálnych dohôd,
vrátane cieľov z Aichi
Počet biosférických
rezervácií, v ktorých
existujú aliancie pre
ochranu a rozvoj

Počet projektov súvisiacich
s klimatickou zmenou
realizovaných
v biosférických
rezerváciách
Počet národných stratégií
pre klimatickú zmenu
(národných klimatických
programov), ktoré
potvrdzujú úlohu
biosférických rezervácií

A.1.5. Podpora a propagácia iniciatív
zameraných na budovanie ekologických/
udržateľných/sociálnych ekonomík
v biosférických rezerváciách

Existujú iniciatívy pre
podporu trvalo
udržateľného rozvoja, ktoré
sú inkluzívne a integrujú
ochranu životného
prostredia.

Biosférické rezervácie
Biznis sektor

2016-2025

Značky pre produkty
a služby, ktoré odrážajú
ciele biosférických
rezervácií
A1.6. Realizovanie výskumu
a zabezpečenie ochrany sociálnoekologických systémov v biosférických
rezerváciách, vrátane obnovy a vhodného
manažmentu degradovaných ekosystémov

A2. Otvorený a participatívny výber a plánovanie
biosférických rezervácií a implementácia koncepcie
biosférických rezervácií.

Dobre zachované a
udržiavané sociálnoekologické systémy v
biosférických rezerváciách

A2.1. Poskytnutie usmernenia, ktoré
umožní členským štátom aby uplatnili
koncepciu biosférických rezervácií
a efektívne realizovali akčný plán

Operačné usmernenia sú
vypracované a poskytujú
globálny rámec, v ktorom
môžu byť zohľadnené
regionálne a národné
osobitosti

A2.2 Zabezpečenie postupov pre výber,
projektovanie, plánovanie a navrhovanie
biosférických rezervácií tak aby boli
transparentné a participatívne, zahŕňajúce
všetky zainteresované strany, s
prihliadnutím na miestne a domorodé
praktiky, tradície a kultúrne zvyklosti, a
založené na kvalitných vedeckých
základoch

Návrhy na biosférické
rezervácie a manažmentové
plány pre biosférické sú
vypracované a realizované
základe kvalitných
vedeckých poznatkov,
prostredníctvom
participatívnych prístupov,
berúc do úvahy miestne
a domorodé postupy,
tradície a kultúrne zvyklosti
Štruktúry pre manažment
biosférických rezervácií,
plány a správy
z periodického hodnotenia
sú výsledkom
participatívnych prístupov
a zohľadňujú miestne a
domorodé postupy, tradície

A2.3. Zabezpečenie postupov pre
implementáciu, riadenie, monitorovanie a
pravidelné periodické hodnotenia
biosférických rezervácií tak aby boli
transparentné a participatívne, zahŕňajúce
všetky zainteresované strany a aby
zohľadňovali miestne a domorodé
postupy, tradície a kultúrne zvyklosti

Počet biosférických
rezervácií podporujúcich
iniciatívy zamerané na
budovanie ekologických/
udržateľných/sociálnych
ekonomík

2016-2025

Počet ekonomických
iniciatív
implementovaných
v biosférických
rezerváciách
Počet krajín s národnou
legislatívou zameranou na
udržiavanie sociálnoekologických systémov
v jadrových oblastiach
a nárazníkových zónach
biosférických rezervácií.

Sekretariát Programu
Človek a biosféra
v konzultácii s členmi
Medzinárodnej
koordinačnej rady
programu Človek
a biosféra
Členské štáty, Národné
a regionálne orgány
a organizácie Národné
výbory pre program
Človek a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO, Biosférické
rezervácie

Do konca
roku 2017

Plocha obnovených
ekosystémov
Schválenie usmernenia
Medzinárodnou
koordinačnou radou
programu Človek
a biosféra v roku 2018

2016-2025

Počet národných
usmernení a politík pre
procesy smerujúce
k návrhom na biosférické
rezervácie

Individuálne biosférické
rezervácie, Národné
výbory pre program
Človek a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO

2016-2025

Počet biosférických
rezervácií, v ktorých sú
evidentné nové procesy
v manažmente, plánovaní
a pri príprave správ
s periodických hodnotením

Členské štáty, Národné
výbory pre Program
Človek a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO, Biosférické
rezervácie

a kultúrne zvyklosti
a dotknuté subjekty

A.2.4. Zabezpečenie vypracovania jasného
komunikačného plánu a mechanizmu na
jeho implementáciu v každej biosférickej
rezervácii

A3 Integrácia biosférických rezervácií do
príslušných právnych predpisov, politík a /alebo
programov a podpora pre fungovanie biosférických
rezervácií

A3.1 Zohľadnenie biosférických
rezervácií v legislatíve, politikách a/alebo
programoch na národnej a/alebo
regionálnej úrovni

A3.2. Podporovať vytvorenie účinnej
správy a riadiacich štruktúr v každej BR

Komunikačné plány
biosférických rezervácií sú
vypracované a existuje
mechanizmus, ktorý
zabezpečuje komunikáciu
medzi manažérmi
biosférických rezervácií a
záujmovými skupinami
a sieťami Programu Človek
a biosféra

Individuálne biosférické
rezervácie, Národné
výbory pre Program
Človek a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO

2016-2025

Biosférické rezervácie sú
integrované do národného a
regionálneho rozvoja,
územného plánovania,
legislatívy, politík/ alebo
programov v oblasti
životného prostredia a
ostatných sektorov

Členské štáty,
Národné a regionálne
orgány a organizácie,
Národné výbory pre
program Človek
a biosféra,
Biosférické rezervácie

2016-2025

Finančné a ľudské zdroje
poskytnuté pre biosférické
rezervácie

Národné a regionálne
orgány a organizácie

2016-2025

Počet biosférických
rezervácií, ktoré majú
komunikačný plán
Počet biosférických
rezervácií s formálnym
mechanizmom pre externú
komunikáciu

Počet členských štátov,
v ktorých sú biosférické
rezervácie zmienené
v národnej legislatíve
Počet odkazov na
biosférické rezervácie
v politikách a/alebo
programoch
Počet biosférických
rezervácií, ktoré majú
adekvátny rozpočet
a personál

A4 Príležitosti pre výskum, praktické
vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré
podporujú manažment biosférických
rezervácií a trvalo udržateľný rozvoj
v biosférických rezerváciách

A5. Finančná udržateľnosť biosférických
rezervácií

A4.1. Nadviazanie partnerstva s
univerzitami/ výskumnými inštitúciami za
účelom realizácie výskumu

Nadviazané, udržiavané
a posilňované partnerstvá
Výsledky výskumu, ktoré
je možné aplikovať pri
manažmente a školeniach

Biosférické rezervácie
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra,
Partnerské univerzity,
výskumné ústavy, atď

Do konca
roku 2020

Počet strategických
a funkčných partnerstiev
Počet publikácií
Počet vzdelávacích podujatí
a programov na národnej
úrovni a na úrovni
individuálnych biosférických
rezervácií

A.4.2. Nadviazanie partnerstva s
výchovnými a vzdelávacími inštitúciami za
účelom zabezpečenia vzdelávania,
odbornej prípravy a budovania kapacít
zainteresovaných strán, vrátane vedúcich
pracovníkov, a s prihliadnutím na ciele
TUR

Biosférické rezervácie sú
integrované do národného a
regionálneho rozvoja,
územného plánovania, do
právnych predpisov
v oblasti životného
prostredia a do právnych
predpisov, politík a / alebo
programov ostatných
odvetví

Biosférické rezervácie
Národné výbory pre
program Človek
a biosféra, Národné
komisie pre UNESCO
BRs,
Vzedlávacie a školiace
inštitúcie

Do konca
roku 2020

Počet partnerstiev

A4.3 Zabezpečenie adekvátnej výskumnej
infraštruktúry v každej biosférickej
rezervácii

Výskumné činnosti, ktoré
informujú vedenie
biosférických rezervácií
a zlepšené poznatky

Biosférické rezervácie
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra, Národné
komisie pre UNESCO
Biosférické rezervácie

Do konca
roku 2020

Počet vedeckých výstupov,
ktoré sú aplikovateľné pri
manažmente a školeniach

A4.4. Identifikovanie a rozširovanie
osvedčených postupov pre udržateľný
rozvoj a identifikovanie a eliminovanie
neudržateľných postupov

Osvedčené postupy sú
identifikované
prostredníctvom výskumu
a zdieľané za účelom
informovania vedenia
biosférických rezervácií

Biosférické rezervácie,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra,
Partnerské univerzity ,
výskumné inštitúcie,
súkromné podniky, atď.

2016-2025

Počet identifikovanej „dobrej
praxe“

A.4.5. Podnecovanie manažérov,
miestnych komunít a ďalších
zainteresovaných subjektov
v biosférických rezerváciách, aby
spolupracovali pri navrhovaní a realizácii
projektov, ktoré poskytujú informácie pre
riadenie a trvalo udržateľný rozvoj
v biosférických rezerváciách

Výsledky spoločného
výskumu sú integrované do
manažmentových plánov

Biosférické rezervácie,
Národné a regionálne
orgány a organizácie,
výskumné inštitúcie

2016-2025

A5.1. Vypracovanie biznis plánu, ktorý
bude zahŕňať generovanie príjmov a
efektívne partnerstvo s potenciálnymi
sponzormi pre každú biosférickú
rezerváciu

Biznis plán pre biosférické
rezervácie

Počet vzdelávacích podujatí
a programov na národnej
úrovni a na úrovni
individuálnych biosférických
rezerváií

Počet eliminovaných
neudržateľných postupov

Počet biosférických rezervácií,
ktorých sa realizujú projekty
na základe spolupráce
Počet rozvojových aktivít,
ktoré sú založené na
informovaní na základe
výsledkov výskumu

Biosférické rezervácie,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra,
Národné komisie pre

Do konca
roku 2018

Počet biosférických rezervácií
s vypracovaným biznis
plánom

UNESCO, Národné
a regionálne orgány
a organizácie
A.5.2. Implementovanie biznis plánu za
účelom zabezpečenia príjmov

Biznis plán pre biosférické
rezervácie sa realizuje

Biosférické rezervácie,
Národné a regionálne
orgány a organizácie,
a iné zainteresované
subjekty

2019-2025

Podiel príjmov generovaných
vlastnými aktivitami na
celkovom rozpočte
biosférickej rezervácie
Počet biosférických rezervácií
s udržateľným financovaním

A6. Efektívne fungovanie Svetovej siete
biosférických rezervácií, pričom každá z nich
funguje v súlade s Rámcovým štatútom
Svetovej siete biosférických rezervácií

A5.3. Posilnenie finančných príspevkov
pre biosférické rezervácie na národnej
a regionálnej úrovni

Zverejnené finančné
záväzky národných
a regionálnych organizácií

Národné výbory pre
program Človek
a biosféra,
Národné a regionálne
orgány a organizácie

2016-2025

Počet biosférických rezervácií
s udržateľným financovaním

A6.1. Zavedenie účinného postupu pre
pravidelné hodnotenie, ako je definované
v Rámcovom štatúte Svetovej siete
biosférických rezervácií

Efektívny proces
pravidelného periodického
hodnotenia

Národné a regionálne
orgány a organizácie,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra, Národné
komisie pre UNESCO

2016-2025

A6.2 Aplikovanie flexibilných procesov
riadenia v biosférických rezerváciách

Procesy flexibilného
riadenia sú uplatňované
v biosférických
rezerváciách

Biosférické rezervácie,
Národné a regionálne
orgány a organizácie

2016-2025

Počet biosférických rezervácií,
ktoré sú v súlade s Rámcovým
štatútom pre biosférické
rezervácie na základe
periodického hodnotenia
predloženého v stanovenom
termíne
Počet biosférických rezervácií,
ktoré aplikujú princípy
flexibilného riadenia, tak ako
je to zdokumentované
v správach z periodického
hodnotenia

A7 BR uznané ako zdroje a
správca ekosystémových služieb

A7.1. Identifikovanie ekosystémových
služieb, vrátane tých, ktoré prispievajú k
zdraviu a životnej úrovni a podporovanie
ich dlhodobej existencie/ dlhodobého
poskytovania

Biosférické rezervácie
podporujú poskytovanie
ekosystémových služieb

Členské štáty, Národné
a regionálne orgány
a organizácie,
Biosférické rezervácie

2016-2025

Kvalita a kvantita
ekosystémových
služieb, ktoré
poskytujú biosférické
rezervácie (podľa
popisu v správach
z periodického
hodnotenia

A7.2. Zavedenie mechanizmov pre
spravodlivé platby za ekosystémové služby
(PES)

Mechanizmy pre
spravodlivé platby za
ekosystémové služby
v biosférických
rezerváciách

Členské štáty, Národné
a regionálne orgány
a organizácie,
Biosférické rezervácie

2016-2025

Počet biosférických
rezervácií, v ktorých
sa realizujú platby za
ekosystémové služby

A.7.3.
Implementovanie programov pre
zachovanie, udržiavanie a podporovanie
druhov a odrôd, ktoré majú hospodársky a
/ alebo kultúrny význam, a ktoré
podporujú poskytovanie ekosystémových
služieb

Iniciatívy s týmito cieľmi
alebo ktoré, okrem iných,
obsahujú aj tieto ciele

Biosférické rezervácie,
Členské štáty, Národné
a regionálne orgány
a organizácie a iné
zainteresované subjekty

2016-2025

Počet iniciatív na
biosférickú
rezerváciu, ktoré sú
zamerané na zlepšenie
stavu druhov, ktoré
majú ekonomickú
alebo kultúrnu
hodnotu

Výsledok

Aktivita

Výstup

Zodpovednosť **

Časové obdobie

Indikátor

Strategická oblasť B Široká, dynamická a na výsledky orientovaná spolupráca a budovanie sietí v rámci Programu MAB a Svetovej siete BR;
B1.Efektívni manažéri /
koordinátormi
biosférických rezervácií
a subjekty zainteresované
na záležitostiach
biosférických rezervácií

B1.1 Vytváranie a realizovanie
programov pre globálne vzdelávanie,
budovanie kapacít a školenia

B1.2. Organizovanie regionálnych
programov pre vzdelávanie, budovanie
kapacít a školenia

Programy pre globálne
vzdelávanie, budovanie
kapacít a školiace
programy

Regionálne programy pre
vzdelávanie a budovanie
kapacít a školenia, vrátane
univerzitných kurzov

Sekretariát
Programu Človek
a biosféra,
regionálne
a tematické siete
Programu Človek
a biosféra
Sekretariát
programu Človek
a biosféra, Terénne
kancelárie
UNESCO,
regionálne
a tematické siete,
Národné výbory pre
program Človek
a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO,
Univerzity

2016-2025

Počet vytvorených
programov
Počet podujatí a účastníkov

2016-2025

Počet vytvorených
programov
Počet podujatí a účastníkov,
a zastúpených biosférických
rezervácií

B2. Inkluzívne regionálne
a tematické siete

B2.1. Zabezpečenie účasti všetkých
príslušných zainteresovaných strán v
regionálnych a tematických sieťach

Siete sú otvorené pre
aktívnu a informovanú
účasť všetkých príslušných
subjektov

Regionálne
a tematické siete

2016-2025

Počet a diverzita účastníkov
v sieťach

B3. Regionálne a tematické
siete s dostatočnými
zdrojmi

B3.1. Vypracovanie biznis plánu pre každú
sieť

Biznis plán pre každú sieť

Regionálne
a tematické siete

Do konca roku
2018

Počet sietí, ktoré majú biznis
plán

B4. Účinná regionálna a
tematická spolupráca

B4.1. Vytváranie príležitostí pre spoločný
výskum, implementáciu a monitorovanie

Pracovné skupiny pre
vypracovanie spoločných
výskumných projektov
a aktivít

Regionálne
a tematické siete

2016-2025

Počet vytvorených
pracovných skupín
Počet aktivít realizovaných
v spolupráci

B5. Viditeľnosť
regionálnych a tematických
sieti a ich aktivít

B5.1. Šírenie výsledkov aktivít sietí,
vrátane prípadov správnej praxe v BR,
interne aj externe

Správy o aktivitách sietí,
informácie o aktivitách
sietí na web stránkach
a sociálnych sieťach

Regionálne
a tematické siete

2016-2025

Frekvencia a povaha
komunikačných aktivít
v každej sieti

B.6. Nadnárodná
a cezhraničná spolupráca
medzi BR

B6.1. Vytvorenie a implementovanie
partnerstiev medzi biosférickými
rezerváciami v rôznych krajinách

Funkčné partnerstvá medzi
biosférickými rezerváciami

Členské štáty,
Národné orgány
a organizácie,
Biosférické
rezervácie, Národné

Do konca roku
2018

Počet partnerstiev

Fungujúce bilaterálne
dohody

výbory pre Program
Človek a biosféra

B.7 Aktívna a otvorená
interdisciplinárna sieť
vedeckých pracovníkov,
ktorí zdieľajú víziu
a poslanie programu Človek
a biosféra

B6.2. Vyhlásenie a implementovanie
cezhraničných biosférických rezervácií

Cezhraničné biosférické
rezervácie

Členské štáty,
Národné orgány
a organizácie,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra

Do konca roku
2020

Počet cezhraničných
biosférických rezervácií

B7.1. Vytvorenie medzinárodnej siete
vedeckých pracovníkov, ktorí pracujú
v biosférických rezerváciách alebo s nimi
spolupracujú

Medzinárodná sieť
vedeckých pracovníkov
spolupracujúcich
s biosférickými
rezerváciami

Vedecký pracovníci
v Národných
výboroch pre
Program Človek
a biosféra,
regionálne
a tematické siete,
Iní vedeckí
pracovníci
spolupracujúci
s biosférickými
rezerváciami

Do konca roku
2017

Počet a profil členov siete

B7.2. Vytvorenie spoločného programu pre
výmenu vedeckých poznatkov v rámci
medzinárodnej siete

Spoločný program pre
výskum a výmenu
poznatkov

Vedecký pracovníci
v Národných
výboroch pre
Program Človek
a biosféra,
Biosférické
rezervácie,
regionálne
a tematické siete

Do konca roku
2019

Formálne prepojenia medzi
sieťou a inými národnými
alebo medzinárodnými
sieťami vedcov/držiteľov
poznatkov

Kvalita a obsah výskumnej
agendy
Počet aktivít vykonaných
v rámci siete

Výsledok

Aktivita

Výstup

Zodpovednosť **

Časové obdobie

Indikátor

Pred
zasadnutím
Medzinárodnej
koordinačnej
rady Programu
Človek a
biosféra v roku
2018
Od roku 2018

Plán schválený
Medzinárodnou
koordinačnou radou
Programu Človek
a biosféra

Strategická oblasť C. Efektívne externé partnerstvo a dostatočné a udržateľné financovanie Programu MAB a Svetovej siete BR
C1. Primerané zdroje pre
Program Človek a biosféra
a Svetovú sieť biosférických
rezervácií

C1.1. Príprava biznis plánu
a marketingového plánu, ktorý schváli ICC

C1.2. Realizácia biznis plánu
a marketingového plánu

C2. Uznanie Programu Človek
a biosféra ako kľúčového
partnera v rámci UNESCO
a iných medzinárodných
organizácií a príslušných
dohovorov

C2.1. Vytvorenie a využívanie príležitosti
pre spoluprácu a partnerstvo v rámci
UNESCO

C2.2. Vytváranie príležitostí pre
spoluprácu a partnerstvo s
medzinárodnými programami
a príslušnými dohovormi

C3. Biosférické rezervácie a
regionálne siete vytvárajú
vlastné prímy

Návrh biznis plánu
a marketingového
plánu predložený na
schválenie
Medzinárodnou
koordinačnou radou
Programu Človek
a biosféra
Biznis plán
a marketingový plán sa
realizuje

Sekretariát Programu
Človek a biosféra

Partnerstvo medzi
Programom Človek
a biosféra a ostatnými
programami UNESCO
a inými subjektmi
vytvorené
a posilňované

Sekretariát Programu
Človek a biosféra ,
regionálne a tematické
siete, Národné výbory
pre Program Človek
a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO

2016-25

Počet prípadov
spolupráce
a partnerstva
v rámci UNESCO

Sekretariát Programu
Človek a biosféra ,
regionálne a tematické
siete, Národné výbory
pre Program Človek
a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO

Do konca roku
2017

Počet prípadov
spolupráce
a partnerstva
s medzinárodnými
programami

Počet
zorganizovaných
podujatí

Program Človek
a biosféra a biosférické
rezervácie sú zmienené
v dokumentoch
UNESCO C / 4 a C / 5
Návrhy na spoluprácu
a partnerstvo sú
spracované a
predložené na diskusiu
s medzinárodnými
programami
a príslušnými
dohovormi

Všetky subjekty
zainteresované na
Programe Človek
a biosféra

C3.1. Podpora pre budovanie kapacít pre
generovanie príjmov

Existujú kapacity pre
generovanie príjmov

Sekretariát Programu
Človek a biosféra ,
regionálne siete,
Národné organizácie

2016-2025

C.3.2. Podpora partnerstva pri získavaní

Projekty, ktoré získali

Biosférické rezervácie,

2016-2025

Objem získaných
finančných zdrojov

Počet účastníkov
Počet biosférických

finančných prostriedkov od externých
subjektov, ktoré majú ciele kompatibilné
s cieľmi Programu Človek a biosféra

financovanie
zameraním sa na
politiky a programy
z iných sektorov ako sú
biosférické rezervácie

skupiny biosférických
rezervácií,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra, regionálne
siete

C4.1. Vypracovanie usmernenia pre
partnerstvo národných výborov Programu
Človek a biosféra so súkromným sektorom

Operačné smernice

Sekretariát Programu
Človek a biosféra,
Národné výbory pre
program Človek
a biosféra

Pred
zasadnutím
MAB ICC
v roku 2018

Prijatie usmernenia
v roku 2018

C4.2. Vytváranie príležitostí pre otvorenú,
zodpovednú a udržateľnú spoluprácu a
partnerstvo so súkromným sektorom

Zástupcovia
súkromného sektora sú
prizývaní na stretnutia
a kongresy Programu
Človek a biosféra za
účelom diskutovania
o partnerstve

Všetky subjekty
zainteresované na
programe Človek
a biosféra

2018-2025

Počet prípadov
spolupráce a
partnerstiev so
súkromným
sektorom

C5. Uznanie, že Program
Človek a biosféra prispieva k
naplneniu cieľov národných,
regionálnych programov
financovania

C5.1. Vytváranie príležitostí pre projekty a
aktivity financované národnými a
regionálnymi agentúrami pre financovanie

Návrhy projektov
predkladané na
financovanie národným
a regionálnym
agentúram
s prihliadnutím na
spoločné ciele

Členské štáty, Národné
výbory pre Program
Človek a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO, Biosférické
rezervácie

2016-2025

Počet projektov
financovaných
národnými
a regionálnymi
finančnými
mechanizmami

C6. Podnikatelia a sociálne
podniky prispievajú k BR
činnosti

C6.1. Poskytovanie poradenstva a školení
pre podnikateľov a sociálne podniky
o možnostiach zapojenia sa do aktivít
biosférických rezervácií

Poradenstvo a školenia
pre podnikateľov a
sociálnych podnikov

Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra, Národné
komisie pre UNESCO,
Sekretariát programu
Človek a biosféra,
národné organizácie,
Biznis sektor,
univerzity, výskumné
inštitúcie

2016-2025

Počet krajín , ktoré
poskytli usmernenie

C4. Uznanie Programu Človek
a biosféra súkromným sektorom
za svojho kľúčového partnera

rezervácií
a regionálnych sietí
s aktivitami
financovanými
prostredníctvom
partnerstva

Počet dotknutých
podnikateľov

C6.2. Vytváranie príležitostí pre
podnikateľov a sociálne podniky
v biosférických rezerváciách , vrátane
školení, stimulov a verejných zákaziek

Mechanizmus, ktorý
umožňuje aby sa
podnikatelia a sociálne
podniky zapájali do
aktivít/procesov
biosférickej rezervácie

Biosférické rezervácie,
sociálne podniky,
podnikatelia,
akademický pracovníci

2016-2025

Počet spoločností
a závodov
zapojených do
aktivít/procesov
biosférickej
rezervácie
Počet vytvorených
mechanizmov, ktoré
prepájajú
podnikateľov
s biosférickými
rezerváciami
Znížený podiel
financovania
rozpočtu
biosférických
rezervácii
z verejných zdrojov

C7. Uznanie biosférických
rezervácií na národnej i
medzinárodnej úrovni

C8. Posilnenie synergii medzi
biosférickými rezerváciami

C7.1. Zavedenie a posilnenie globálnej
značky biosférická rezervácia
prostredníctvom usmernenie na národnej
úrovni

Sekretariát programu
Človek a biosféra,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra
Biosférické rezervácie,
Sekretariát Programu
Človek a biosféra,
národné organizácie,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra
Biznis sektor, sociálne
podniky

Do konca roku
2018

Oficiálne uvedenie
značky
a usmernenia

C7.2. Používanie značky v produktoch a
službách v súlade s národnými smernicami

Globálna značka
„Biosférická
rezervácia“
a usmernenia na jej
aplikáciu
Globálna značka
„Biosférická
rezervácia“ sa používa
pri marketingu tovaru a
služieb v súlade
s národnými
smernicami

2019-2025

Počte produktov
a služieb, ktoré sú
nositeľom značky

C8.1. Podpora spoločnej propagácie a
marketingu produktov a služieb
vyrobených alebo poskytnutých
v biosférických rezerváciách medzi
biosférickými rezerváciami navzájom aj
navonok

Výmena informácií o
tovaroch a službách
dostupných
v biosférických
rezerváciách a spoločné
marketingové schémy

Národné orgány a
organizácie, Biosférické
rezervácie,
Biznis sektor

2016-2025

Počet spoločných
marketingových
schém

Výsledok

Aktivita

Výstup

Zodpovednosť **

Časové obdobie

Indikátor

Dostupnosť
dokumentov
a iných materiálov
on-line

Strategická oblasť D. Komplexná, moderná, otvorená a transparentná komunikácia a zdieľanie informácií a dát
D1. Plná dostupnosť
dokumentov, dát, informácií a
ďalších materiálov týkajúcich sa
Programu Človek a biosféra

D2. Zvýšené povedomie o
všetkých aspektoch Programu
Človek a biosféra

.

D3. Širšia angažovanosť a
dosah

D1.1 Vykonávanie politiky otvoreného
prístupu prijatej ICC v roku 2014

Otvorený prístup k
dokumentom, dátam,
informáciám a ďalším
materiálom týkajúcich
sa Programu Človek
a biosféra

Sekretariát Programu
Človek a biosféra,
regionálne a tematické
siete, Členské štáty, ,
Národné orgány a
organizácie, Národné
výbory pre Program
Človek a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO,
Biosférické rezervácie,

Do konca roku
2016

D2.1. Vypracovanie komunikačnej
stratégie a akčného plánu

Vypracovaná
Komunikačná stratégia
a akčný plán

Do konca roku
2018

Komunikačná
stratégia a akčný
plán

D2.2. Implementovanie komunikačného
akčného plánu

Implementovaná
Komunikačná stratégia
a akčný plán

Sekretariát Programu
Človek a biosféra,
Národné a regionálne
orgány a organizácie,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra
Sekretariát Programu
Človek a biosféra,
Národné orgány
a organizácie, Národné
výbory pre Program
Človek a biosféra
Biosférické rezervácie,
regionálne siete

2019—2025

Počet návštev na
web stránkach
Programu Človek
a biosféra a
biosférických
rezervácií,

Počet krajín , ktoré
implementujú
politiku otvoreného
prístupu

Počet sledovateľov
na sociálnych
sieťach,
Počet citácií v tlači
Počet publikácií

D2.3. Zavedenie a koordinovanie
publikačného programu s cieľom uľahčiť
prístup k dátam a zdieľaniu poznatkov
D2.4. Prevádzkovanie webových stránok
Programu Človek a biosféra (MABNet)

Implementovaný
koordinovaný
publikačný program
MABNet slúži ako
kľúčové komunikačné
a informačné centrum
s jasne definovanou
politikou pre výmenu
údajov

Sekretariát Programu
Človek a biosféra

2016-2025

Sekretariát Programu
Človek a biosféra

2016-2025

Počet návštev na
MABNet

D3.1. Používanie sociálnych médií
a ďalších nových informačných
a komunikačných technológií

Všetky subjekty
zainteresované na
Programe Človek

Národné orgány
a organizácie
Všetky subjekty

2016-2025

Počet on-line aktivít

a biosféra sú aktívne
prepojené cez sociálne
siete a iné technológie
pre poskytovanie a
výmenu informácií
a názorov

zainteresované na
Programe Človek
a biosféra

Výsledok

Výstup

Zodpovednosť **

Časové obdobie

Indikátor

E 1.1. Zabezpečenie aktívnej účasti aspoň
jedného zástupcu z každého členského
štátu ICC na každom zasadnutí ICC MAB

Efektívne
a demokratické
zasadnutia
Medzinárodnej
koordinačnej rady
Programu Človek
a biosféra

Členské štáty,
Národné a regionálne
orgány a organizácie,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO

2016-25

Efektívne zasadnutia
Medzinárodnej
koordinačnej rady
Programu Človek
a biosféra

E1.2. Poskytovanie inštitucionálnej
podpory a prostriedkov na zabezpečenie
toho, aby každý národná výbor pre
program človek a biosféra mohol plniť
svoje poslanie

Národné výbory
Programu Človek
a biosféra majú
prostriedky na svoje
fungovanie

Členské štáty,
Národné a regionálne
orgány a organizácie,
Národné komisie pre
UNESCO

2016-25

Úspešná
implementácia
Programu Človek
a biosféra na
národnej úrovni

E2 Národné výbory pre
Program Človek a biosféra majú
trans -disciplinárne členstvo

E2.1. Zabezpečenie toho, aby každý
národný výbor pre Program Človek
a biosféra mal vyvážené zloženie

Členské štáty,
Národné a regionálne
orgány a organizácie,
Národné výbory pre
program Človek
a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO

2016-25

Počet sektorov,
agentúr a vedných
disciplín v rámci
Národného výboru
Programu Človek
a biosféra

E3. Pravidelná aktualizácia
postupu implementácie zo
strany členských Štátov
a monitoring Akčného plánu

E3.1 Predkladanie správ ICC o pokroku
dosiahnutom v každom členskom štáte,
v dvojročných intervaloch s použitím
predlohy pripravenej sekretariátom
Programu Človek a biosféra

Národné výbory
Programu Človek a
biosféra s dobre
vyváženým členstvom,
ktoré odráža
transdiciplinárnu
podstatu Programu
Človek a biosféra
a v ktorých je
zabezpečená účasť
biosférických
rezervácií
Dvojročné správy
predkladané
Medzinárodnej
koordinačnej rade
Programu Človeka
biosféra podľa
predlohy pripravenej
sekretariátom
Programu Človek
a biosféra

Členské štáty,
Národné a regionálne
orgány a organizácie,
Národné výbory pre
Program Človek
a biosféra,
Národné komisie pre
UNESCO, Sekretariát
Programu Človek
a biosféra

2016-2025

Dvojročné národné
správy
a Monitorovacie
správy o Akčnom
pláne sú dostupné na
MABnet

Aktivita

Strategická oblasť E. Efektívna správa Programu MAB a Svetovej siete BR
E1 Silná podpora pre
vykonávanie Programu Človek
a biosféra od vlád členských
štátov

Monitorovacie správy
vypracované
sekretariátom
Programu Človek
a biosféra na základe
národných dvojročných

E3.2 Zhodnotenie strednodobej
implementácie akčného plánu

E4. Efektívne fungovanie
regionálnych a tematických sietí

E4.1. Vypracovanie plánu, ktorý bude
obsahovať mechanizmus pre posudzovanie
napĺňania cieľov a výkonnosti pre každú
regionálnu a tematickú sieť

E4.2. Predkladanie výročných správ ICC
o aktivitách regionálnych a tematických
sietí

správ
Strednodobé
hodnotenie, ktoré
poskytuje základ pre
vykonávanie druhej
polovice akčného plánu
Regionálne a tematické
siete majú plány,
ktoré obsahujú
mechanizmus pre
posudzovanie
napĺňania cieľov
a výkonnosti
Regionálne a tematické
siete predkladajú
výročné správy
o svojich aktivitách
Medzinárodnej
koordinačnej rade
Programu Človek a
biosféra

UNESCO Internal
Oversight Service

2020

Strednodobé
hodnotenie

Regionálne a tematické
siete

Do konca roku
2017

Plán pre každú
regionálnu
a tematickú sieť

Regionálne a tematické
siete

2017-2025

Výročné správy
regionálnych
tematických sietí sú
dostupné na
MABnet

