
 
 

 

 

Rozšíření CLLD v OPŽP o nové aktivity 

 

 

V rámci OPŽP bylo schváleno rozšíření CLLD o nové aktivity, tj.: 

 

- založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 

- realizace protierozních opatření 

- zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) 

 

 

 

 

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 
 

 

V rámci specifického cíle 4.3 je již nyní podporována aktivita 4.3.2- opatření „výsadba dřevin 

na nelesní půdě“. V rámci této aktivity bude možno nově podporovat opatření: 

 

• Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 

• Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků 

podporujících ÚSES 

 

Na základě aktualizace Nařízení EK 1303/2013 dojde k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů 

(příjemců podpory) o FO nepodnikající oproti stávajícím žadatelům (příjemcům) podpory.  

 

Povinné indikátory: 

• 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování 

• 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny 

 

 

Oba tyto indikátory jsou nastaveny u podporované aktivity 4.3.2 – „výsadba dřevin na nelesní 

půdě“. 



 

 

 

 

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 
 

V rámci specifického cíle 4.3 bude možno nově podporovat: 

 

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních 

studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a 

adaptaci na změnu klimatu 

 

Podporovaná opatření: 

• Podpora opatření zamezujících vodní erozi: 

o Opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních 

pásů, průlehů apod.) 

o Stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné 

příkopy apod.) 

o Preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.) 

• Podpora opatření zamezujících větrné erozi: 

o Obnova či zakládání větrolamů 

 

Na základě aktualizace Nařízení EK 1303/2013 dojde k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů 

(příjemců podpory) o FO nepodnikající oproti stávajícím žadatelům (příjemcům) podpory.  

 

 

Povinné indikátory: 

• 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování 

• 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny 

 

 

Oba tyto indikátory jsou nastaveny u podporované aktivity 4.3.2 – „výsadba dřevin na nelesní 

půdě“. 

 

 

 



 

 

 

 

Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 

V rámci prioritní osy 4 bude nově přidán specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, 

aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, ve které bude možno 

podporovat:  

 

Podporovaná opatření: 

• Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně 

(vč. vodních prvků a ploch): 

o zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 

stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu 

liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými 

založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či 

výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, 

o jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků 

a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - 

tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, 

drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a 

funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují 

retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), 

o jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. 

 

 

Povinné indikátory: 

• 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování 

• 45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí 

 

 

Povinně volitelné indikátory: 

• 45002 Celkový počet vysazených stromů 

 

 

Indikátor „46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav 

zachování“ je nastaven u podporované aktivity 4.3.2 – „výsadba dřevin na nelesní půdě“. 

Indikátory „45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí“ a 

„45002 Celkový počet vysazených stromů“ bude zapotřebí nově navázat.  


