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Opatření CLLD 3.1.1 - Výsadba dřevin na nelesní půdě
Zlepšit stav přírody a krajiny
Výsadba dřevin na nelesní půdě
Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem OPŽP 4. 1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a akvizice místního potenciálu. Podporuje
aktivity ze specifického cíle OPŽP 4. 3. Posílit přirozené funkce krajiny
Cílem opatření je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na území
MAS Východní Slovácko, prostřednictvím výsadby dřevin na nelesní půdě.
Projekty budou zaměřeny na témata:
• Výsadba dřevin na nelesní půdě – součástí projektu může být
i následná péče o vysazené dřeviny, a to až po dobu 3 let
•

kraje,

•

obce,

•

dobrovolné svazky obcí,

•

organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů),

•

státní podniky,

•

veřejné výzkumné instituce,

•

veřejnoprávní instituce,

•

příspěvkové organizace,

•

vysoké školy, školy a školská zařízení,

•

nestátní neziskové organizace39 (obecně prospěšné společnosti,
nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),

•

církve a náboženské společnosti a jejich svazy40,

•

podnikatelské subjekty,

•

obchodní společnosti a družstva,

•

fyzické osoby podnikající.

Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
• Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů bude
upravena konkrétní výzvou.

•
Principy pro určení
preferenčních
kritérií
•

Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou
určena tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce přispívají k
naplňování strategie (cílů a principů), daného opatření a finančního
plánu.
Principy pro stanovení preferenčních kritérií:
Technické kritérium projektu
o Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce

Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a
technologického (vhodnost navrženého řešení, náročnost
následné péče)
o Soulad se strategickými dokumenty
Ekologické kritérium projektu
o Přínos pro biologickou rozmanitost
o Lokalizace
o

•
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Vazba na
horizontální témata

Indikátory
výsledek
Počet lokalit, kde
byly posíleny
ekosystémové
funkce krajiny
Indikátory výstup

Měrná
jednotka
lokalita

Výchozí
hodnota
0

Milník
2018
0

Cílová
hodnota
1

Měrná
jednotka
ha

Výchozí
hodnota
0

Milník
2018
1

Cílová
hodnota
3

Plocha stanovišť,
které jsou
podporovány
s cílem zlepšit
jejich stav
zachování
Udržitelný rozvoj
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je pozitivní. Řešené aktivity budou
respektovat principy udržitelného rozvoje. Stanovené aktivity podporují
funkce ekosystémů a zvyšují biodiverzitu území MAS.
Rovné příležitosti a zákaz diskriminace
Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je neutrální. Navržené
opatření neznevýhodňují či omezují žádnou cílovou skupinu. Při realizaci
každého projektu bude zohledněna, respektováno a sledována vazba na
toto horizontální téma.
Rovnost žen a mužů
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je neutrální. Při realizaci každého
projektu bude zohledněna, respektováno a sledována vazba na toto
horizontální téma.

