
Ciljevi projekta 
Projekt Parkadapt1 ima za cilj identificirati 
stanje i trendove utjecaja klimatskih promjena 
na biološku i krajobraznu raznolikost unutar 
nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj 
te analizirati socio-ekonomske utjecaje 
klimatskih promjena na ponudu i aktivnosti 
unutar nacionalnih parkova, uključujući 
utjecaj na turizam, poljoprivredu, šumarstvo, 
lovstvo, vodno gospodarstvo. Projekt ima 
za cilj identificirati  izazove u upravljanju 
nacionalnim parkovima nastale kao posljedice 
klimatskih promjena, koji su vezani uz 
zaštitu ekosustava, procesa i vrsta, te glavne 
aktivnosti unutar nacionalnih parkova, kao 
i razviti popis projektnih ideja što uključuje i 
identifikaciju potencijalnih partnera prikladnih 
za financiranje kroz EU fondove. 
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Provedene aktivnosti i rezultati projekta 
u od svibnja 2016. godine do prosinca 
2016. godine

Projektne aktivnosti službeno su započele 
potpisom ugovora od strane oba partnera 16. 
svibnja 2016. godine. Tijekom 2016. godine 
provedena je analiza postojećih iskustava 
vezanih za praćenje i prilagodbu upravljanja 
klimatskim promjenama u zaštićenim 
područjima u EU i svijetu. Istraženo je stanje 
vezano za predmetnu tematiku u nacionalnim 
parkovima u Hrvatskoj te je pripremljena 
podloga za izradu smjernica za planiranje 
upravljanja.

U tijeku 2016. godine  održana su dva 
sastanka u Nacionalnom parku Risnjak. 
8. lipnja 2016. održan je uvodni sastanak 
na temu klimatskih promjena, vezano i uz 
mjere ublažavanja, mjere prilagodbe i mjere 
osvješćivanja te edukaciju o klimatskim 
promjenama, od značaja za upravljanje NP 
Risnjak, kao i drugim zaštićenim područjima. 
22. rujna 2016. održan je drugi sastanak na 
temu dogovora oko prikupljanja podataka 
vezanih za izradu Analize stanja i Akcijskog 
plana  za prilagodbu klimatskim promjenama 
NP Risnjak.  


