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POZVÁNKA 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 

Regionální pracoviště SCHKO Český les Vás srdečně zve na odborný seminář 

Představení Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 a setkání k problematice 
návratu vlků do Českého lesa 

 

Seminář je vhodný pro zájmce, kteří mají zájem žádat o podporu z Prioritní osy 4 OPŽP 
2014 - 2020. V rámci prezentací budou účastníkům představeny možnosti čerpání 
dotačních prostředků se zaměřením na ochranu před škodami způsobenými zvláště 
chráněnými živočichy. Na závěr a v průběhu semináře bude prostor pro dotazy. 
 

Termín konání: 4. dubna 2019            

Místo konání:    od 10:00 v Přimdě v budově RP SCHKO Český les, Nám. Republiky 287                                         

 od 14:00 v Poběžovicích v hotelu Hubertus, Mariánská 91 

  
PROGRAM 

RNDr. Vladimír Hanzal, AOPK ČR, Praha, Sekce ochrany přírody a krajiny   
Návrat vlků do naší přírody 

RNDr. Milena Prokopová, Ph.D., AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les 
Aktuální situace výskytu vlků v Českém lese, prevence škod a uplatňování nároků na jejich 
náhradu. 

Ing. Jiří Nyklíček, AOPK ČR, Samostatný odbor OPŽP 
Prevence škod způsobených vlkem na hospodářských zvířatech 

Ing. Zdeněk Myslík, AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les 
Možnosti čerpání dotací z OPŽP, Prioritní osa 4.  
 

Vstup na seminář je zdarma, v průběhu akce bude podáváno drobné občerstvení. 

Praktické informace k organizaci: 

Zájemci o účast na setkání si mohou podle svých preferencí (dostupnosti) vybrat, kam se 
dostaví. Program obou sezení bude stejný. Z organizačních důvodů bychom Vás chtěli 
požádat o potvrzení účasti a upřesnění místa, které preferujete (Přimda, Poběžovice), a to 
nepozději do pondělí 1. 4. 2019 na některém z níže uvedených kontaktů. 

Kontaktní osobou pro organizaci setkání je Milena Prokopová, odborný pracovník 
RP Správa CHKO Český les, Náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda, tel. 374 611 025 nebo 
725 724 956, e-mail: milena.prokopova@nature.cz. 


