
             
 
 IZBOLJŠANJE BIOTSKE RAZNOLIKOSTI Z INOVATIVNIM UPRAVLJANJEM EKOSISTEMOV IN SPREMLJANJEM 

DEJAVNOSTI ČEBEL 

POVZETEK PROJEKTA GLAVNI CILJI PROJEKTA 

Projekt BEE-DIVERSITY namerava za izboljšanje in 

spremljanje biotske raznovrstnosti v habitatih ustvariti 

inovativen čezmejni sistem, ki omogoča izboljševanje ter 

trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov s posebnim 

poudarkom na čebelah in na razmerju med kmetijskimi 

praksami ter vitalnostjo čebelje populacije. Delo poteka na 

območjih Natura 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov 

in družb za upravljanje ter posameznih deležnikov (kmetov, 

čebelarjev, tehnikov itd.). 

695.650,00 € 
SKUPNI PRORAČUN 

591.302,50 € 
ESSR 

5 
PARTNERJEV 

24 
MESECEV 

TRENUTNO STANJE IZVEDBE PROJEKTA 
 

V drugi polovici leta 2020 je projekt kljub izrednim zdravstvenim razmeram zaradi pandemije COVID-19 napredoval v dejavnostih. Partnerji 
so pripravili in odobrili komunikacijski načrt in načrt objave rezultatov. Izdelana so bila prva gradiva in ustvarjeni so bili socialni profili 
(https://twitter.com/BeeDiversity - https://www.facebook.com/interregbeediversity). Določenih je bilo deset pilotnih območij (tri v 
Benečiji, tri v Furlaniji in štiri v Sloveniji), na katerih se bo v mesecu februarju 2021 izvajalo zbiranje podatkov s pomočjo elektronskih 
panjev. Območja so razdeljena v tri kategorije: 1 – naravno območje z visoko okoljsko vrednostjo, 2 – območje trajnostnega kmetijstva, 3 – 
območje tradicionalnega kmetijstva z močnimi vplivi na okolje. 

 

PARTNER DI PROGETTO 

LP: Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

PP2: Polo Tecnologico di Pordenone 

PP3: Università degli Studi di Udine 

PP4: BSC KRANIJ Poslovno podporni center - Kranj 

PP5: Università di  Ljubljana 

 

PARTNER ASSOCIATI 

 

www.ita-slo.eu/specificare URL 
 

         
 

BEE-DIVERSITY bo izvedel analizo 10 študij primerov na skupno 

8.000 hektarjih zemljišč med Italijo in Slovenijo tako, da bo 

strukturiral protokole in oblikoval skupen model. Projekt prvič 

vključuje postopek zbiranja oz. setev in širjenje avtohtonih zelenih 

rastlin s spremljanjem zdravja na območjih z opraševalci 

(čebelami) prek inovativnega sistema za ocenjevanje 

zdravstvenega stanja čebel, imenovanega "elektronski panj" 

(pametni panj), za zbiranje, upravljanje ter združevanje podatkov 

in aplikacijo (APP) za poznejše razkritje pridobljenih podatkov. 

Sistem bo komuniciral prek APP na različne načine z namenom 

pridobitve tehničnih informacij za strokovnjake in splošnih 

informacij za senzibilizacijo prebivalstva. 
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