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Programový rámec OP Životní prostředí 

MAS ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory stanovila tento programový rámec 
realizace SCLLD prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. Cílem realizace je 
zajištění potřebné péče o předměty ochrany na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

Název opatření SCLLD Budování biokoridorů, výsadba alejí. 
Operační program Životní prostředí 
Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajiny 
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
Vazba na cíle SCLLD  
Strategický cíl IV. Pěkná a zdravá příroda, ekologicky 

stabilní krajina, snižování rizik přírodních 
katastrof 

Specifický cíl 50. Podpora preventivních opatření 
směřujících k ekologické stabilitě krajiny 

Opatření 50.1 Budování biokoridorů, výsadba alejí. 
Popis opatření Cílem opatření je přispět k vhodnému 

ozelenění extravilánu v regionu a podpořit 
tak ekologickou stabilitu regionu. Výsadby 
dřevin budou realizovány na nelesní půdě.  

Územní realizace Pouze část území MAS Podhůří Železných 
hor, která leží v CHKO Železné hory 

Typy projektů Osazení protipovodňových zábran  
Výsadby alejí 
Budování remízků, osazování extravilánu 

Příjemce podpory 

Kraje 
Obce 
Dobrovolné svazky obcí 
Organizační složky státu (s výjimkou 
pozemkových úřadů a AOPK ČR) 
Státní podniky 
Veřejné výzkumné instituce 
Veřejnoprávní instituce 
Příspěvkové organizace 
Vysoké školy, školy a školská zařízení 
Nestátní neziskové organizace zřízené dle 
zákonoa č. 89/2012 Sb., o občanském 
zákoníku (o. p. s., nadace, nadační fondy, 
ústavy, spolky) 
Církevní a náboženské společnosti a jejich 
svazy zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o 
církvích a náboženských společnostech 
Podnikatelské subjekty 
Obchodní společnosti a družstva 
Fyzické osoby podnikající 

Preferenční kritéria Výběr projektů bude probíhat dle pravidel 
procesu výběru projektů stanovených MAS 
pro dané kolo vyhlášené výzvy. Konkrétní 



136 
 

preferenční kritéria budou uvedeny až 
v rámci dané vyhlášené výzvy. V zásadě, ale 
budou ctít zejména následující principy: 

 - prokázání udržitelnosti projektu 
 - udržení nebo vytvoření pracovního místa 
 - celospolečenský dopad projektu 
 - kladný vliv na životní prostředí 
 - podpora mládeže a žen 

Výše dotace 85% celkových způsobilých výdajů 
Min. a max. výše dotace Bude stanoveno až ve vyhlášené výzvě 

MAS 
Kritéria přijatelnosti ŘO vybere specifická kritéria přijatelnosti 

relevantní pro aktivity podporované v dané 
výzvě. 

Monitorovací indikátory 
Indikátor výsledku  
Číslo 45415 
Název Počet lokalit, kde byly posíleny eko 

systémové funkce krajiny 
Výchozí hodnota 0 
Hodnota Mid-term (r. 2018)  0 
Cílová hodnota 2 
Indikátor výstupu  
Číslo 46500 
Název Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit jejich stav 
zachování 

Výchozí hodnota 0 
Hodnota Mid-term (r. 2018)  0 
Cílová hodnota 4 

 

 
 

 
 


