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Aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality 
soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu 
předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). 
Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro 
zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy 
území Natura 2000 a o cílové organismy. 

Podporovaná opatření: 

I. Implementace soustavy Natura 2000  

Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007–2013 a zajištění 
sledování stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS: 

• sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlášení a péče, 
• příprava plánů péče pro vyhlašované území, 
• příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické 

zaměřování hranic, 
• vyznačení lokalit v terénu, 
• sledování stavu dle požadavků směrnice 92/43/EHS. 

 
 

II. Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000  
 

• Sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu 
plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000, a to včetně monitoringu 
a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity 
prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních 
dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči 
o lokality soustavy území Natura 2000, 

• jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených 
subjektů. 
 
 

III. Zajištění péče o lokality soustavy území Natura 2000  

Zajištění péče o lokality soustavy území Natura 2000 vycházející z plánovací dokumentace, tj. 
souhrnů doporučených opatření, plánů péče, záchranných programů, smluvní ochrany event. 
dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

• péče o bezlesí (např. travní porosty, vřesoviště apod.) cílená na zlepšení jeho kvality 
a zachování rozlohy, 

• péče o lesní společenstva, směřovaná ke zlepšení jejich struktury, druhového složení, 
• péče o vodní prvky a mokřadní biotopy, 
• péče o dřeviny mimo les, 
• speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů,  
• likvidace invazních a expanzivních druhů, 
• zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 



 

 

 

• opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na 
předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava 
povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků 
pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická 
střediska apod.), dále jen návštěvnická infrastruktura, 

• ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území. 
 

V rámci opatření na zajištění péče o lokality soustavy území Natura 2000 je možné realizovat 

pouze akce obnovního charakteru. Udržovací management není možné z OPŽP financovat. 

 
Žadatelé: pouze kraje 
 
Omezení: Projekt je lokalizován na lokalitě soustavy Natura 2000 v působnosti žadatele dle § 
77a odstavce 4 písmeno l) a m) Zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 
Posouzení přijatelnosti projektu: totožné s kritérii v rámci specifického cíle 4.1, detailní 
soupis kritérií je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 
– 2020 
 
Způsobilé výdaje: totožné se způsobilými výdaji v rámci specifického cíle 4.1, detailní soupis 
způsobilých výdajů je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 
2014 – 2020  
 
 
 
Vylučovací výběrová kritéria pro podporovaná opatření III. Zajištění péče o lokality 
soustavy území Natura 2000  

• projekt je zaměřen na udržení či dosažení příznivého stavu předmětu ochrany EVL 
a PO a vyplývá ze souhrnu doporučených opatření, plánů péče, záchranných 
programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k 
dispozici) např. smluvní ochrany,  

• projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory, využívá 
nejlepší dostupné metody a znalosti, 

 

a dále pro projekty realizující návštěvnickou infrastrukturu:  

• projekt není zaměřen pouze na kulturní a turistickou infrastrukturu (projekt musí 
přispívat k usměrnění návštěvnosti a/nebo k interpretaci předmětu ochrany ZCHÚ), 

• projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení či předcházení negativním vlivům na 
předměty ochrany chráněných území způsobené návštěvností, nebo doplňuje či 
obnovuje stávající opatření k omezení či předcházení negativním vlivům na předmět/y 
ochrany chráněných území způsobené návštěvností, a/nebo obsahuje informační 
a osvětové aktivity k omezení či předcházení negativním vlivům na předmět/y ochrany 
chráněných území způsobené návštěvností.  

 


