Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
Prioritní osa 4 nese název „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“ a dále se dělí
na 4 specifické cíle zahrnující okruh různých aktivit. Jsou jimi:

Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území


zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokalit soustavy Natura 2000
(podpora 85 %, malé vodní nádrže (MVN) 90 %, „voda“ mimo MVN 100 %)

Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu





péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich
biotopy včetně obnovy a tvorby těchto biotopů
péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jmelí bílého)
předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými
druhy živočichů na majetku
(podpora 85 %, předcházení škod 80%, obnova malé vodní nádrže v *PR nebo PP
90 %, „voda“ mimo MVN 100 %, tvorba nové MVN nelze!)
* PR - Přírodní rezervace, PP - Přírodní památka

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny


zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
(podpora 75 %, opatření z Koncepce či Plánů dílčích povodí 100 %)



vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
(podpora 80 %; MVN - v ZCHÚ, Natura 2000 a ÚSES (pouze biocentra!) 90 %, jinak
60 %; ÚSES – plány 85 %, založení 100 %; voda mimo MVN 100 %)



revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
(podpora 100 %)



zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů zařízených LHP mimo
ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000
(podpora 75 %)



realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených
na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci
na změnu klimatu
(podpora 80 %)

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech


revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
(podpora 60 %)



pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně (dle Osnovy MŽP)
s následnou realizací opatření, případně realizace funkčních ploch a prvků
sídelní zeleně vycházející ze studie systému sídelní zeleně (podpora 85 %)

