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4.5.4 Akční plán OP ŽP 
Přehled opatření OPŽP  

Opatření  Název opatření OPŽP Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření 
SCLLD Specifický cíl OPŽP 

OPŽP OPŽP 1: Posílení biodiverzity 1.1. Životní prostředí 4.2 Posílit biodiverzitu 

 

4.5.4.1. OPŽP 1: POSÍLENÍ BIODIVERZITY 

Strategický cíl CLLD – 1. Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se dobře 
dýchá 
Specifický cíl CLLD – 1.1. Kvalitní životní prostředí 
 
Opatření CLLD: 

 prevence a zamezení šíření invazivních druhů  
 další vzdělávání, školení, semináře a pracovní setkávání pro zájemce a podnikatele v rámci 

území Šumperského venkova i mimo něj – avšak vždy jako doprovodná činnost k likvidaci 
invazivních druhů 
 

a) popis vazby opatření na SC 4.2 „Posílit biodiverzitu“:  

Nekontrolované šíření invazivních druhů negativně ovlivňuje výskyt vzácných i běžných druhů, které 
jsou pro území regionu typické. Jejich monitoringem a regulací je možné posílit biodiverzitu v regionu. 
Opatření 1.1. Kvalitní životní prostředí se přímo vážou na následující aktivity OP ŽP: 

 prevence šířeni a omezování výskytu invazivních druhů (včetně jejich sledování, hodnoceni 
rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů), 
 

b) popis cíle opatření  
Cílem je funkční a zdravá krajina, kterou budou místní i návštěvníci regionu využívat k relaxaci. K tomu 
přispívá i systematického řešení boje s invazivními druhy a ochranou vzácných druhů, jež se na území 
regionu nachází. S účinnou a efektivní regulací a vymýcením těchto druhů nepochybně souvisí 
prevence a osvěta obyvatel území. 
 
c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 
programy  

 OP ŽP SC 4.2 „Posílit biodiverzitu“: 
 Analytická část – Životní prostředí 2.6  
 Strategická část – SC 1.1 Kvalitní životní prostředí, SC 1.4 Podpora spolků, osvěta, racionální 

přístup 
 
d) časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

2018 - 2019 
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e) popis možných zaměření projektů 
 prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů 
 likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných druhů a stav cenných 

stanovišť, 
 mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách), příprava metodik 

a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů, osvěta, informování veřejnosti a 
dotčených subjektů. – tyto aktivity však nelze podpořit samostatně bez likvidace invazivních 
druhů 

 eradikace (vymýcení) popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace 
biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), 

 obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy 
je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů, 
 

f) podporované cílové skupiny 
 vlastníci a správci pozemků,  
 organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny,  
 správci povodí a správci vodních toků. 
 
Cílové území: 
 území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy 

 
g) typy příjemců  

 kraje, 
 obce, dobrovolné svazky obcí, 
 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 
 státní podniky, státní organizace, 
 veřejné výzkumné instituce, 
 veřejnoprávní instituce, 
 příspěvkové organizace, 
 vysoké školy, školy a školská zařízení, 
 nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 

spolky), 
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 
 podnikatelské subjekty, 
 obchodní společnosti a družstva, 
 OSVČ. 

 
Typy příjemců mohou být v jednotlivých výzvách specifikováni dle jednotlivých aktivit 
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h) absorpční kapacita MAS  

Největší ohrožení znamenají invazivní druhy pro CHKO, kam spadají území obcí Nový Malín, 
Oskava, Hraběšice, Sobotín, Vernířovice, Loučná nad Desnou a z části pak i Velké Losiny. 
 
j) vliv opatření na naplňování horizontálních témat  

 Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní vliv na horizontální princip 
 Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) – pozitivní vliv na horizontální princip 
 Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální vliv na horizontální princip 

 
k) principy pro určení preferenčních kritérií  

 Rovný přístup k realizaci projektů 
 Ekologická šetrnost 
 Kvalita projektu 
 Míra přispění k vyřešení problému 

 
 

i) indikátory 

Indikátory výstupu 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

4 51 01 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů 
(včetně mapovaní či monitoringu) 0 2 

4 51 02 
Plocha území, kde byla provedena opatření 
(včetně mapovaní či monitoringu) proti 
nepůvodním druhům 

0 12 

 

Indikátory výsledku 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

4 57 11 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou 0 3 

 
 
j) výše podpory: 
 
Maximálně 85 % způsobilých výdajů. 
 
 
  


