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POZVÁNKA 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,  
Regionální pracoviště Východní Čechy Vás srdečně zve na 

 
SEMINÁŘ K PRIORITNÍ OSE 4 OPŽP 2014–2020 

 

 

Seminář, organizovaný ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Pardubického kraje, naváže na setkání, která proběhla v letech 2016 
až 2019. Je určen pro zástupce široké odborné veřejnosti - krajů, měst, obcí a subjektů 
zabývajících se přípravou žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 OPŽP 2014–2020. 
 
TERMÍN KONÁNÍ: 6. 10. 2020 od 9.00 do cca 16.00 hod 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  Krajský úřad Pardubického kraje,  

Komenského náměstí 125 
 532 11 Pardubice 
 Sál Jana Kašpara v budově Reálky (budova C) 
 
PROGRAM: 
 
1) První blok: končící programové období OPŽP 2014–2020, aktuální informace 

a vyhodnocení z pohledu AOPK ČR, RP Východní Čechy 
  

9 00 – 9 30 Úvod, seznámení účastníků s aktuálními informacemi v oblasti prioritní osy 4 
OPŽP 

9 30 – 10 30 Prezentace vybraných realizovaných projektů 
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10 30 – 11 00 Aktuální informace o stavu přípravy třetího programového období OPŽP 
2021–2027, seznámení se specifickými cíli zaměřenými na ochranu přírody 
a krajiny a dokumenty pro přípravu žádostí 

 
11 00 – 11 30 Dotazy účastníků, diskuze  
 
11 30  – 12 00    Přestávka, drobné občerstvení 
 
 
2) Druhý blok: terénní exkurze 
  
12 30 – 13 30 Návštěva dokončovaného projektu „Revitalizace Matičního jezera“ 

spolufinancovaného z OPŽP, PO 4 (specifický cíl 4.3 – posílení přirozené 
funkce krajiny). Žadatelem je Statutární město Pardubice. Akce je dostupná 
pěšky, cca 5 min od budovy Krajského úřadu Pardubického kraje.  

 
14 00 – 16 00 V případě zájmu účastníků je možná návštěva realizovaného projektu 

„Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem“, 
zaměřeného na podporu biodiverzity (specifický cíl 4.2 - posílení 
biodiverzity). Na tuto akci není pořadatelem zajištěna společná doprava. 

 
 
Vstup na seminář je zdarma. Z důvodu nutnosti respektovat hygienická pravidla 
v souvislosti s šířením nemoci Covid 19 je nutná registrace účastníků předem. Přihlášky 
budou přijímány do naplnění kapacity sálu. Přihlášení na seminář je prostřednictvím e-mailu: 
zuzana.ruzickova.par@nature.cz.  
 
Drobné občerstvení v průběhu semináře bude zajištěno. 
 
 
Těšíme se na vaši návštěvu. 
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