I. PROGRAMOVÝ RÁMEC OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Možnost naplňování SCLLD prostřednictvím podpory z Operačního programu Životní prostředí byla
definována dvěma opatřeními. V rámci přípravy SCLLD a zjištění potřeb bylo provedeno mapování
výskytu invazivních druhů rostlin. Bylo zjištěno, že se v území v několika lokalitách vyskytují především
druhy křídlatek. Bolševník se téměř v území nevyskytuje. Rozšíření křídlatek je však markantní,
zejména podél vodních toků. Vyskytuje se však i v dalších lokalitách. Stanovená alokace pro MAS
Labské skály je 855.000,- Kč. Tato částka bohužel problém v území nevyřeší. Proto MAS Labské skály
plánuje využít prostředků k realizaci vlastního klíčového projektu, který by měl být na omezeném
území ukázkou proveditelnosti záměru s tím, že by na základě získaných zkušeností byli potencionální
žadatelé (nebo vlastníci pozemků) motivováni podat individuální projekt do Výzvy vyhlášené k tomuto
tématu OPŽP. Tento projekt bude navazovat na další projekty realizované na toku řeky Ploučnice, tak
aby likvidace invazivních druhů byla komplexní.
Další opatření podporující výsadbu dřevin reaguje na potřeby řešení posílení biodiverzity. Při
přípravě tohoto Programového rámce, byla diskutována reálnost uplatnění a zájmu o realizaci zejména
se zemědělci a obcemi. Potřeby a zájem o využití v území MAS Labské skály byl zjištěn, a proto bylo
toto opatření zařazeno do Programového rámce.
V roce 2018 umožnil OPŽP přidat opatření na Revitalizaci funkčních ploch a sídelní zeleně ,
vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a Realizaci přírodě blízkých
opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,
protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Přidání těchto opatření MAS konzultovala v území
a na základě provedeného průzkumu rozhodla Valná hromada MAS o aktualizaci ( změně)
programového rámce OPŽP – přidání všech těchto třech opatření.
Programový dokument OPŽP - Prioritní OSA 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl OPŽP: 2. Posílit biodiverzitu
Specifický cíl SCLLD: 3.1 Posílení biodiverzity
Alokace: Opatření 3.1.1 – Likvidace invazivních druhů rostlin 855,00 tis Kč
Alokace: Opatření 3.1.2 – Výsadba dřevin na nelesní půdě

4585,00tis Kč

Opatření 3.1.3 Sídelní zeleň

7500,00tis Kč

Opatření 3.1.4 Prvky ÚSES

1000,00tis Kč

Opatření 3.1.5 Protierozní opatření

1500,00tis Kč

Zdůvodnění zařazení Opatření do Programového rámce OPŽP
V rámci programového rámce OPŽP byla zařazena tato opatření:
Podporované aktivity v rámci SC 4.2 OPŽP - Posílit biodiverzitu a SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
3.1.1 Likvidace invazivních druhů rostlin

Vyčleněná alokace na
Opatření

855,00 tis. Kč

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

Likvidace
invazivních druhů
rostlin

V rámci animace území a na základě zjištění absorpční kapacity byl proveden
průzkum cca 2/3 území MAS Labské skály z hlediska výskytu různých druhů
křídlatek. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že se křídlatka ve vzorku 2/3 území
MAS nachází na více jak 50 tis m2. Alokace na likvidaci je přitom pouze 855 000,Kč. Proto bylo toto opatření zařazeno jako tzv. klíčový projekt MAS Labské skály.
MAS Labské skály bude realizovat projekt likvidaci invazivních druhů rostlin na
vybraném území (vzhledem k alokaci) a současně provede další mapování. Své
zkušenosti předá vlastníkům pozemků a dalším zájemcům o realizaci projektů
s tímto zaměřením z OPŽP.

3.1.2. Výsadba dřevin

Vyčleněná alokace na
Opatření

4 585,00 tis Kč

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

Výsadba dřevin

V území byly v rámci zjišťování absorpční kapacity zjištěny záměry na výsadbu
alejí, remízků, alejí ovocných stromů Tytu aktivity bychom rádi podpořili
prostřednictvím SCLLD.
3.1.3 Sídelní zeleň

Vyčleněná alokace na
Opatření

7 500 000,00 tis Kč

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

zakládání a obnova
parků,
uličního V území byly v rámci zjišťování absorpční kapacity zjištěny záměry na obnovu či
stromořadí, veřejně zakládání nové veřejné a sídelní zeleně. Tuto aktivitu bychom rádi podpořili
přístupných zahrad prostřednictvím SCLLD.
a sadů
3.1.4. Prvky ÚSES

Vyčleněná alokace na
Opatření

1 000 000,00 tis Kč

Zakládání a obnova V území byly v rámci zjišťování absorpční kapacity zjištěny záměry na obnovu či
tvorbu prvků ÚSES. Tuto aktivitu bychom rádi podpořili prostřednictvím SCLLD.
prvků ÚSES

Opatření SCLLD

3.1.5 Protierozní opatření

Vyčleněná alokace na
Opatření

1 500 000,00 tis Kč

Zdůvodnění
aktivity

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

V území byly v rámci zjišťování absorpční kapacity zjištěny záměry na
protierozní opatření. Tuto aktivitu bychom rádi podpořili prostřednictvím
SCLLD.

Protierozní opatření

Vazba na horizontální témata u projektů realizovaných v rámci SCLLD
Všechna Opatření programového rámce podporovaná v rámci SCLLD mají vazbu na horizontální témata
programového období 2014-2020 (2023). Vysvětlení je součástí popisu každého opatření. Horizontální
témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi
projektů.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví (genderové hledisko),
rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či
sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny jako jsou
imigranti a azylanti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby
z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol - souhrnně
skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Tato témata se promítají do všech opatření podporovaných

z Operačních programů, tzn. umožnění zaměstnanosti žen (matek malých dětí) v rámci prorodinných
opatření, stejně tak jako opatření týkající se podpory zaměstnanosti i komunitních a sociálních služeb.
Rovné příležitosti mužů a žen
Principu rovné příležitosti žen a mužů je věnována zvláštní pozornost. Tento horizontální princip
podporují všechna relevantní opatření, zejména v oblasti školství, prorodinné politiky i dalších.
Udržitelný rozvoj
Cíle fondů jsou sledovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a prosazování cíle Společenství chránit
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. Obecně lze udržitelný rozvoj chápat jako dosahování
rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. SF jsou určeny zejména na podporu
a rozvoj ekonomické a sociální oblasti, nicméně za předpokladu, že jejich implementace přispěje také
ke zlepšení životního prostředí. Je tedy nezbytné sledovat dopady implementace SF na životní
prostředí, tak aby jejich příspěvek ke zlepšení stavu životního prostředí byl maximální.
Tato hlediska a cíle jsou zohledněny ve všech řešených oblastech této Strategie i opatřeních, která
budou realizována jak z Operačních programů, tak z národních a vlastních zdrojů.

Specifický cíl SCLLD

3.1 Posílení biodiverzity

Opatření SCLLD

3.1.1 Likvidace invazivních druhů

Opatření Programový
rámec OPŽP

OPŽP
1

Likvidace invazivních druhů rostlin (klíčový projekt MAS)

Vazba na specifický cíl Operačního
programu OPŽP

SC 4.2: Posílit biodiverzitu

Cíl opatření SCLLD

V rámci zpracování podkladů pro analytickou část bylo provedeno vlastní mapování výskytu invazivních druhů rostlin. Na základě
mapování bylo zjištěno velké množství výskytu křídlatek zejména v oblasti vodních toků, ale i přímo v sídlech (v zahrádkách apod.).
V rámci likvidace těchto invazivních druhů rostlin je nutná jednak osvěta a jednak koordinovaný přístup. Alokace stanovená MAS v rámci
OPŽP na řešení tohoto problému je nedostačující (855.000,-). MAS pomocí svého klíčového projektu plánuje ukázkovou likvidaci na
vybrané lokalitě, včetně osvěty k tomuto problému.

Možní příjemci
Minimální a max. hranice způs.
výdajů
procento dotace a
spolufinancování
Principy pro určení preferenčních
kritérií

MAS Labské skály,
983.250,85% ( 855.000,- Kč) – alokace
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)
Kód
indikátoru

Název indikátoru

Typ

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Počet opatření k omezení nepůvodních
Opatření
výstup
0
2
druhů (včetně mapovaní či monitoringu)
Plocha území, kde byla provedena
45102
opatření (včetně mapovaní či
ha
výstup
0
10
monitoringu) proti nepůvodním druhům
45711
Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou
lokality
Výsledek
0
3
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.
45101

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Měrná
jednotka

Příklady možných projektů:
Likvidace invazivních druhů rostlin na určitém území, osvěta
Metodika likvidace, návaznost na další projekty likvidace

Specifický cíl SCLLD
Opatření SCLLD
Opatření
OPŽP
Programového rámce
2
OPŽP
Vazba na specifický cíl
Operačního programu OPŽP
Cíl opatření SCLLD
Možní příjemci
Minimální hranice způs.
výdajů
procento dotace a
spolufinancování
Principy pro určení
preferenčních kritérií

3.1 Posílení biodiverzity
3.1.2

Výsadba dřevin na nelesní půdě
CS 4.3:Posílit přirozené funkce krajiny
Opatření se váže na SC Posílení biodiverzity, ale prolíná se i do specifického cíle podporujícího zemědělské podnikání. K posílení biodiverzity
je třeba přistupovat koordinovaným způsoben, ve spolupráci jak s dotčenými uživateli pozemků, tak i s obcemi a dalšími vlastníky. Při
přípravě Programového rámce, byl zjištěn zájem o budování alejí, stromořadí, např. podél cest, a některých protierozních opatření, které
navazují i na pozemkové úpravy.
Vlastníci pozemků, NNO, zemědělci, obce
Min 100 000,- Kč
85%
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)
Kód indikátoru

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Příklady možných projektů:
Výsadba dřevin na nelesní půdě

Výsadba dřevin

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Počet lokalit, kde byly posíleny
lokality
Výsledek
0
1
ekosystémové funkce krajiny
Plocha stanovišť, která jsou podporována
46500
s cílem zlepšit jejich stav z hlediska
ha
Výstup
0
3
ochrany
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.
45415

Specifický cíl SCLLD
Opatření SCLLD
Opatření
OPŽP
Programového rámce
2
OPŽP
Vazba na specifický cíl
Operačního programu OPŽP
Cíl opatření SCLLD
Možní příjemci
Minimální hranice způs.
výdajů
procento dotace a
spolufinancování
Principy pro určení
preferenčních kritérií

3.1 Posílení biodiverzity

3.1.3 Sídelní zeleň
zakládání a obnova parků, uličního stromořadí, veřejně přístupných zahrad a sadů
CS 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně
Opatření se váže na SC Posílení biodiverzity. K posílení biodiverzity je třeba přistupovat koordinovaným způsoben, ve spolupráci jak
s dotčenými uživateli pozemků, tak i s obcemi a dalšími vlastníky. Při přípravě Programového rámce, byl zjištěn zájem o obnovu či zakládání
veřejné a sídelní zeleně v obcích.
Vlastníci pozemků, NNO, zemědělci, obce
Min 100 000,- Kč
60%
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)
Kód indikátoru

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Počet ploch a prvků sídelní zeleně
lokality
Výsledek
0
3
s posílenou ekostabilizační funkcí
Plocha stanovišť, která jsou podporována
46500
s cílem zlepšit jejich stav z hlediska
ha
Výstup
0
3,5
ochrany
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.
45412

Příklady možných projektů:
Obnova parků, uličního stromořadí, založení veřejných zahrad, sadů aj.

Specifický cíl SCLLD
Opatření SCLLD
Opatření
OPŽP
Programového rámce
2
OPŽP
Vazba na specifický cíl
Operačního programu OPŽP
Cíl opatření SCLLD
Možní příjemci
Minimální hranice způs.
výdajů
procento dotace a
spolufinancování
Principy pro určení
preferenčních kritérií

3.1 Posílení biodiverzity

3.1.4 Prvky ÚSES
zakládání a obnova prvků ÚSES
CS 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Opatření se váže na SC Posílení biodiverzity. K posílení biodiverzity je třeba přistupovat koordinovaným způsoben, ve spolupráci jak
s dotčenými uživateli pozemků, tak i s obcemi a dalšími vlastníky. Při přípravě Programového rámce, byl zjištěn zájem o obnovu či zakládání
prvků ÚSES.
Vlastníci pozemků, NNO, zemědělci, obce
Min 100 000,- Kč
100% založení prvků ÚSES, 80% obnova ÚSES a založení interakčních prvků
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)
Kód indikátoru

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Počet lokalit, kde byly posíleny
lokality
Výsledek
0
1
ekosystémové funkce krajiny
Plocha stanovišť, která jsou podporována
46500
s cílem zlepšit jejich stav z hlediska
ha
Výstup
0
1,5
ochrany
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.
45415

Příklady možných projektů:
Založení biokoridorů a biocenter, obnova biokoridorů a biocenter, založení interakčních prvků

Specifický cíl SCLLD
Opatření SCLLD
Opatření
OPŽP
Programového rámce
2
OPŽP
Vazba na specifický cíl
Operačního programu OPŽP
Cíl opatření SCLLD
Možní příjemci
Minimální hranice způs.
výdajů
procento dotace a
spolufinancování
Principy pro určení
preferenčních kritérií

3.1 Posílení biodiverzity

3.1.5 Protierozní opatření
Protierozní opatření
CS 4.3.5: Realizace přírodně blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,
protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
Opatření se váže na SC Posílení biodiverzity. K posílení biodiverzity je třeba přistupovat koordinovaným způsoben, ve spolupráci jak
s dotčenými uživateli pozemků, tak i s obcemi a dalšími vlastníky. Při přípravě Programového rámce, byl zjištěn zájem o protierozní opatření.
Vlastníci pozemků, NNO, zemědělci, obce
Min 100 000,- Kč
80 %
soulad se strategickými dokumenty (SCLLD)
Kód indikátoru

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Počet lokalit, kde byly posíleny
lokality
Výsledek
0
1
ekosystémové funkce krajiny
Plocha stanovišť, která jsou podporována
46500
s cílem zlepšit jejich stav z hlediska
ha
Výstup
0
2
ochrany
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.
45415

Příklady možných projektů:
Protierozní opatření ke zmírnění povrchového odtoku vod, větrolami

Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec OPŽP
Pravděpodobná alokace na programový rámec OPŽP
Opatření

2014-15

2016

2017

2018

2019

2020

2021

celkem
855 000

3.1.1 (OPŽP 1) 0

0

855 000

0

0

0

0

3.1.2 (OPŽP 2) 0

0

2 585 000

0

2 000 000

0

0

4 585 000

3.1.3 (OPŽP 2) 0

0

0

0

4 000 000

3 500 000

0

7 500 000
1 000 000

3.1.4 (OPŽP 2) 0

0

0

0

1 000 000

0

0

3.1.5 (OPŽP 2) 0

0

0

0

1 000 000

500 000

0

1 500 000

3 440 000

0

8 000 000

4 000 000

0

15 440 000

celkem

0

OPŽP 1

Opatření 3.1.1 Likvidace invazivních druhů rostlin - klíčový projekt MAS

OPŽP 2

Opatření 3.1.2 Výsadba dřevin, Opatření 3.1.3 Sídelní zeleň, Opatření 3.1.4 Prvky ÚSES, 3.1.5 Protierozní opatření

Procentuální podíl pravděpodobné alokace na Programový rámec OPŽP
Specifický cíl SCLLD
SC 3.1
Posílení biodiverzity
SC 3.1
Posílení biodiverzity
SC 3.1
Posílení biodiverzity
SC 3.1
Posílení biodiverzity
SC 3.1
Posílení biodiverzity
CELKEM

Alokace
dotace

% podíl

855 000,00

6%

3.1.2 Výsadba dřevin

4 585 000,00

29%

3.1.3. Revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně

7 500 000,00

48%

1 000 000,00

7%

1 500 000,00

10%

15 440 000,00

100%

Opatření SCLLD
3.1.1 Likvidace invazivních druhů rostlin

3.1.4 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných
prvků a struktur
3.1.4 Realizace přírodně blízkých opatření vyplývajících
z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku
vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD

Opatření

1.1.1 Podpora zemědělského podnikání – investice do
hmotného majetku
1.1.2 Zemědělství -Zpracování zemědělských produktů
1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské
turistiky, vč. Agroturistiky
1.1.4 Předávání znalostí a zkušeností
1.1.5 Podpora sociálního podnikání – investice
1.1.6 Sociální podnikání – podpora provozu
1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti
1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů
2.1.1 Realizace projektů MAP vzdělávání pro ORP Děčín a ORP
Ústí nad Labem
2.2.1 Kvalitní školy pro všechny
2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou
2.3.2 Místní komunikace a veřejná prostranství
2.4.1 Sociální služby a komunitní centra - investiční záměry
2.4.2 Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center
v území MAS neinvestiční záměry
2.4.3 Rozvoj komunitního života v obcích
2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
2.6.1 Péče a využití kulturního a přírodního dědictví v území
MAS
2.7.1 Dotační poradenství pro občanskou vybavenost v oblasti
kultury, sportu apod.
2.8.1 Podpora spolupráce subjektů v území
2.8.2 Projekty spolupráce MAS
2.9.1 Cílená podpora cestovního ruchu
3.1.1 Likvidace invazivních druhů rostlin
3.1.2 Výsadba Dřevin
3.1.3 Sídelní zeleň
3.1.4 Prvky ÚSES
3.1.5 Protierozní opatření
3.2.1 Osvěta v oblasti lokálního čištění odpadních vod,
obnovitelných zdrojů a úspory energie a nakládání s odpady

Programový
rámec PRV

Programový
rámec OPŽP

Programový
rámec OPZ

Programový
rámec IROP

Grafické znázornění struktury programových rámců
SCLLD

Programové
rámce

Tabulka 46. Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD včetně schématického znázornění vazeb
na opatření mimo programové rámce

