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ÚVOD

Biodiverzita znamená různorodost života ve všech 
jeho formách – různorodost druhů, genetických variací 
v rámci druhu, a ekosystémů.. Biodiverzita poskytuje lid-
stvu přínos v mnoha oblastech – např.. svými produkty 
(dřevo, léčiva) a svými funkcemi (jako je vázání uhlíku 
a ovlivňování jeho cyklu, čistá voda, zmírňování klimatu, 
zmírňování přírodních katastrof, opylování)..

 Pokračující ztráta biodiverzity byla rozpoznána jako je-
den z nejnaléhavějších problémů, před kterými naše 
společnost stojí.. Evropské přírodní bohatství a pestrost 
přírodních stanovišť, na kterém je založeno, je nejcen-
nějším prvkem kvality našeho života.. Skutečnost, že 
zachovalé přírodní oblasti hrají klíčovou roli v regulaci 
přirozených systémů (vodní cyklus, klima) a některých 
přírodních zdrojů, na nichž naše společnost závisí, neu-
stále nabývá na významu.. Ekonomická hodnota těchto 

„ekosystémových služeb” je mnohonásobně vyšší než 
náklady na jejich ochranu a péči.. Máme však sklon po-
važovat tyto systémy za samozřejmé.. Jejich hodnotu 
jsme obvykle schopni ocenit teprve při narušení těchto 
systémů, které má za následek přírodní katastrofy – po-
vodně, přílivové vlny apod.. 

Jako ředitel Ředitelství Evropské komise pro životní pro-
středí vítám rostoucí pozornost, jaká je věnována pro-
blému biodiverzity v rámci ochrany životního prostředí.. 
Ochrana a trvale udržitelné využívání biodiverzity má 
nesmírný význam pro budoucnost naší planety.. Ale – 
bohužel – dosud nebyla tato pozornost vyvážena také 
odpovídajícími činy.. 

Zároveň roste také zájem našich obyvatel o přírodu 
a její problémy.. Televizní programy o divoké přírodě 
jsou úžasně populární a nevládní organizace, zabývající 
se ochranou přírody, mají v celé Evropě milióny členů.. 
Tento široký zájem je však stale ještě nutno rozvinout 
v rozhodné a koordinované politické úsilí..

V posledních letech jsme učinili významný pokrok v za-
vádění moderní, účinné a úsporné politiky usilující o 
čistší a zdravější životní prostředí pro naše obyvatele 
a podporu inovací v tomto směru.. V ochraně naší pří-
rody pro budoucí generace ještě zbývá mnoho udě-
lat.. Tímto úkolem jsem odhodlán se v nadcházejících 
letech energicky zabývat.. Z přírody čerpáme potěšení, 
uspokojení, inspiraci a útěchu.. Příroda je životně důle-
žitá pro naši kulturu, jazyk, psychologické i duchovní 
blaho.. 

Natura 2000 je evropská soustava chráněných území 
vytvářená na základě tzv.. směrnice o stanovištích.. Je-
jím hlavním úkolem je ochrana tzv.. přírodních stanovišť 
a druhů rostlin i živočichů evropského významu.. Na-
tura 2000 je významným přínosem k dlouhodobému 
cíli ochrany zdrojů biodiverzity Evropského společen-
ství.. Členské státy učinily významný pokrok vytvořením 
více než 18..000 lokalit Natury 20000.. Tato soustava je 
nyní téměř kompletní, a je třeba si uvědomit, že pozor-
nost se nyní přesouvá více k otázkám péče o lokality.. 
Příprava a realizace plánů péče jasně nastoluje otázku 
dostupnosti finančních prostředků a dalších potřeb-
ných zdrojů..

Mogens Peter Carl
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NATURA 2000 
A JEJÍ FINANCOVÁNÍ

Natura 2000 v kostce

Natura 2000 je základním kamenem ochrany přírody 
v Evropské unii.. Její vytváření bylo zahájeno v roce 1992 
přijetím tzv.. směrnice o stanovištích.. Společně s tzv.. 
směrnicí o ptácích je směrnice o stanovištích základem 
pro ochranu druhů a přírodních stanovišť v EU a před-
stavuje klíčovou evropskou iniciativu pro zachování bi-
odiverzity v členských zemích EU.. 

Lokality určené jako součást soustavy Natura 2000 nyní 
pokrývají kolem 15–30 % území členských zemí – cel-
ková plocha navržených území je již nyní větší než dvoj-
násobek rozlohy Německa.. 

Natura 2000 bude soustavou chráněných území ve 
všech zemích EU s cílem udržet a obnovit ohrožené 
typy přírodních stanovišť a rostlinné i živočišné druhy 
evropského významu.. Pro účely vytvoření soustavy Na-
tura 2000 bylo území EU rozděleno do devíti biogeogra-
fických oblastí: panonské, boreální, kontinentální, at-
lantické, alpínské, makaronézské, stepní, černomořské 
a středozemské (mediteránní).. Pro každou oblast zvlášť 
navrhují členské státy Evropské komisi seznam lokalit 
vybraných na základě kritérií uvedených ve směrnici o 
stanovištích.. S pomocí Evropského tématického stře-
diska pro biologickou různorodost (ETC), nezávislých 
odborníků, expertů i členských zemí a NNO, Komise 
následně vyhodnotí tyto návrhy s cílem vytvořit jed-
notnou, koherentní a reprezentativní soustavu chráně-
ných území.. Poté, co Evropská komise schválí výsledný 
seznam lokalit Natury 2000, jsou členské státy povinny 
(do určitého termínu) podniknout všechny nezbytné 
kroky pro zajištění ochrany těchto lokalit a zabránění 
zhoršování jejich stavu..

Mají-li členské státy splnit své závazky a podniknout 
nezbytná opatření, budou muset učinit investice v ob-
lasti infrastruktury, konkrétních aktivit, personálu a vy-
tváření příslušných institucí.. Pro efektivní péči o území 
bude nutné uskutečnit nejrůznější aktivity, např.. vytvo-
řit plány péče, obnovit přírodní stanoviště, uskutečnit 
aktivní ochranářská opatření jako je kosení luk, zajistit 
monitoring druhů a stanovišť.. Tyto aktivity znamenají 
pro členské země náklady, které v zásadě mají být po-
kryty z jejich rozpočtů v souladu s principem subsidia-
rity.. Přesto, v souladu s článkem 8 směrnice o stanoviš-
tích, bude možné tyto aktivity spolufinacovat z fondů 
Evropské unie.. 

1 COM (2004) 431 final, 15.. července 2004

Kromě ochrany přírody bude mít vytvoření soustavy 
Natura 2000 také řadu přínosů v ekonomické a soci-
ální oblasti.. Mezi tyto přínosy patří např.. zlepšení „eko-
systémových služeb”, dodávky dřevařských a potravi-
nářských produktů, vytváření pracovních míst (např.. 
v oblasti ekoturistiky), diverzifikace místních ekonomik, 
zvýšení sociální stability a kvality života a zmírnění envi-
ronmentálních problémů, jako je např.. znečištění vody.. 

Příprava na vytvoření soustavy Natura 2000 probíhá 
také ve dvou členských zemích, Bulharsku a Rumunsku, 
které vstoupily do EU v roce 2007.. V současnosti tyto 
země předložily své návrhy lokalit Evropské komisi..

Financování Natury 2000

Ve Zprávě o financování Natury 2000 pro Evropskou 
Radu a Parlament1 – schválené 15.. července 2004 – Ko-
mise představuje své názory na to, jak integrovat fi-
nanční potřeby Natury 2000 do různých evropských 
fondů a jaká opatření by z nich měla být financována.. 

Během přípravy této zprávy Komise za podpory ex-
pertní pracovní skupiny pro článek 8 směrnice o sta-
novištích, složené ze zástupců členských zemí a odbor-
níků zastupujících dotčené zájmové skupiny, odhadla 
pravděpodobné finanční náklady na efektivní péči o 
soustavu Natura 2000.. Konečný odhad 6,1 miliardy EUR 
ročně pro 25 členských zemí byl založen na dotaznících, 
vyplněných zástupci členských zemí, a dosavadních 
zkušenostech z lokalit, na kterých je již prováděn odpo-
vídající management.. 

Ve Zprávě je navrhováno, aby v souladu s dosavadní 
praxí bylo kofinancování zahrnuto do existujících fi-
nančních nástrojů – tzv.. integrační varianta.. Pro výběr 
integrační varianty jsou uváděny následující důvody:

•	 takto	bude	zajištěno,	že	management	lokalit	Na-
tury 2000 bude součástí širšího rámce územního 
rozvoje a využití krajiny v EU.. Zemědělství v lokali-
tách Natury 2000 tak bude finančně podporováno 
v rámci Společné zemědělské politiky, a strukturální 
opatření budou součástí politiky rozvoje venkova 
a územního rozvoje.. Tento komplementární přístup 
umožní, aby soustava území Natury 2000 plnila 
svou roli při ochraně evropské biodiverzity lépe, než 
kdyby na ni bylo nazíráno jako izolovaný problém 
mimo širší kontext.. 

•	 tento	přístup	umožní	členským	zemím	určit	priority	
a opatření, která odrážejí jejich národní a regionální 
odlišnosti.. 

•	 zamezí	se	takto	duplicitě	a	překrývání	ve	finančních	
nástrojích Společenství, administrativním komplika-
cím a transakčním nákladům, které by s takovou du-
plicitou byly spojeny.. 
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PRO KOHO  
A K ČEMU JE  
TATO PŘÍRUČKA

Pro koho je určena tato příručka?

Tato příručka je určena zejména pro orgány veřejné 
správy v členských zemích, které jsou zodpovědné 
za národní a regionální programové dokumenty pro ob-
dobí 2007–13.. Příručka by jim měla pomoci identifiko-
vat příležitosti pro evropské kofinancování soustavy 
Natura 2000 a povzbudit je k tomu, aby tyto příležitosti 
byly plně zahrnuty do národních a regionálních progra-
mových dokumentů pro čerpání z evropských fondů..

Tato příručka by měla být také užitečná pro instituce za-
pojené do přípravy plánů péče pro konkrétní území, ne-
boť může nabídnout cenné podněty o tom, jak mohou 
být konkrétní managementová opatření v budoucnu 
financována..

Doporučujeme, aby národní a regionální orgány ve-
řejné správy zvážili vhodnost distribuce této příručky 
potenciálním cílovým skupinám (tedy „konečným pří-
jemcům” prostředků z evropských fondů, kteří prak-
ticky realizují aktivity na územích Natury 2000), včetně 
správních orgánů, zemědělců, lesníků, rybářů, sou-
kromých i veřejných vlastníků půdy, uživatelů půdy, 
vzdělávacích institucí, nevládních organizací a malých 
a středních podniků.. Přestože obsah této příručky není 
primárně určen pro tyto skupiny, může jim a jejich za-
střešujícím organizacím poskytnout důležité informace 
o plánovacím procesu, který probíhá na národní a regi-
onální úrovni.. A navíc, ti, kdo užívají a spravují pozemky 
v oblastech Natuy 2000 vědí velmi dobře, jaká opatření 
jsou důležitá a vyžadují finanční podporu, a mohou své 
zkušenosti a informace předat orgánům zodpovědným 
za přípravu národních a regionálních programových 
dokumentů..

Analýza finančních nástrojů v kapitole „Finanční pří-
ležitosti pro managementová opatření v lokalitách 
Natury 2000” pokrývá různé typy lokalit, včetně ze-
mědělské půdy, lesů, jiných pevninských oblastí, vnitro-
zemských vod, mokřadů, pobřežních oblastí a mořských 
oblastí.. Tato analýza také shrnuje příležitosti z hlediska 
výše zmíněných cílových skupin.. Podrobnosti pro jed-
notlivé cílové skupiny a typy lokalit jsou uvedeny v části 
věnované definicím a popisům.. 

„Nový svět”  
evropského financování ochrany přírody 

Mnoho z těch, pro něž je určena tato příručka, již mají 
zkušenosti s plánováním financování projektů souvise-
jících s Naturou 2000, pravděpodobně zejména s využi-
tím finančních nástrojů dostupných v období 2000–06.. 
Je zásadní si uvědomit, že v období 2007–13 byl přístup 
Společenství k financování ochrany přírody významně 
změněn.. Znamená to, že ti, kteří chtějí zajistit odpoví-
dající financování projektů v oblasti ochrany přírody, 
musejí aktivně hledat nové příležitosti v evropských 
fondech- tak jak jsou uvedeny v této příručce, ale také 
pokračovat v úsilí prosadit další financování na národní 
úrovni..

Pravidla pro evropské fondy v novém období 2007–13 
otevírají možnosti pro získání mnohem větších finanč-
ních prostředků pro ochranu přírody.. Potřeby financo-
vání soustavy Natura 2000 byly jasně určeny v návrzích 
nařízení pro všechny příslušné fondy, které představila 
Komise v rámci návrhu rozpočtu pro období 2007–13.. 

Aby však bylo možno plně využít tyto možnosti, musí 
členské země a všichni, kteří připravují projekty v ob-
lasti ochrany přírody spolupracovat.. Znamená to, že 
orgány veřejné správy, připravující programové doku-
menty pro využití evropských fondů, spolu s orgány 
zodpovědnými za péči a ochranu lokalit Natury 2000 
a s vlastníky a uživateli pozemků v těchto lokalitách 
musí stale více přemýšlet, jak zahrnout cíle ochrany pří-
rody a péče o soustavu Natura 2000 do širší koncepce 
regionálního rozvoje, rozvoje venkova a do koncepce 
využití mořských a přímořských oblastí..
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2 Viz: Integrated guidelines for Growth and Jobs  (2005–08) 
(COM(2005)141): Microeconomic guidelines – Guide-
line 14; Communication from the Commission: Cohe-
sion Policy in Support of Growth and Jobs: Commu-
nity Strategic Guidelines, 2007–13 (COM (2005) 299)..

K čemu má sloužit tato příručka?

Většina kofinancování z evroských fondů pro Na-
turu 2000 bude poskytována prostřednictvím existu-
jících nástrojů pro regionální rozvoj, rozvoj venkova 
a mořských oblastí.. Zabezpečení trvale udržitelné vyu-
žití zdrojů a posílení synergie mezi ochranou životního 
prostředí a ekonomickým růstem je podporováno také 
v konextu Lisabonské strategie.. Proto budou struktu-
rální programy a program soudržnosti EU v období 
2007–13 ve zvýšené míře zahrnovat zájmy ochrany ži-
votního prostředí (včetně soustavy Natura 2000) mezi 
své finanční priority2..

Cílem této příručky je poskytnout přesné a aktuální in-
formace orgánům veřejné správy pro identifikaci mož-
ností podpory fondů EU pro kofinancování Natury 2000 
ve finančním období 2007–13.. Zaměřuje se na hlavní 
finanční nástroje EU, které budou v tomto období do-
stupné, včetně:

•	 Strukturálních	fondů	(Evropský	sociální	fond	(ESF)	
a Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)); 

•	 Fond	soudržnosti;	
•	 Evropský	zemědělský	fond	rozvoje	venkova	(EA-

FRD); 
•	 Evropský	fond	pro	rybolov	(EFF);	
•	 Finanční	nástroj	pro	životní	prostředí	(LIFE+);	a
•	 7.	rámcový	program	pro	vědu	a	výzkum	(FP7).	

Hlavní myšlenkou je podporovat synergické vztahy 
a komplementárnost různých finančních nástrojů, a za-
mezit překrývání a duplicitě.. 

Je třeba si uvědomit, že tato příručka představuje mož-
nosti financování v rámci EU, které jsou principiálně 
dostupné na národní a regionální úrovni.. Konkrétní 
finanční příležitosti však budou v období 2007–13 
definovány národními a regionálními programy, 
které budou připravovat členské státy.. Tato příručka 
se nezabývá financováním všech opatření, která jsou 
nutná pro naplnění Směrnice o stanovištích a Směr-
nice o ptácích (např.. nezahrnuje záchranné programy 
pro druhy, které jdou nad rámec péče o lokality).. Ob-
sahem této příručky jsou pouze aktivity, vztahující se 
k lokalitám soustavy Natura 2000.. 

Souhrně řečeno, tato příručka: 

•	 ukazuje	finanční	příležitosti	pro	Naturu	2000	na	ev-
ropské úrovni; 

•	 pomáhá	porozumět	tomu,	jak	prakticky	realizovat	
nová nařízení; a

•	 upozorňuje	na	obecné	finační	možnosti,	které	ne-
musí být na první pohled zřejmé..

Přínos této příručky

Hlavním přínosem této příručky by mělo být:

•	 možnost	ověřit,	zda	jsou	zajištěny	všechny	ne-
zbytné aktivity a zda jsou známy a využity všechny 
možnosti financování;

•	 podpora	pro	budoucí	revizi	programových	doku-
mentů; a

•	 důležité	podkladové	informace	pro	přípravu	plánů	
péče.. 

Přestože některé programové dokumenty pro ob-
dobí 2007–13 jsou již dokončeny, celkový proces pří-
pravy, schvalování a implementace programů a vý-
běru projektů je teprve v prvních fázích.. Tato příručka 
bude aktivně prezentována prostřednictvím seminářů 
na úrovni jednotlivých zemí a poslouží během procesu 
rozdělování finančních prostředků.. 

Zpracování této příručky a její distribuce v členských 
zemích prostřednictvím seminářů je třeba chápat jako 
jeden z kroků v probíhajícím procesu.. V minulosti byly 
finanční prostředky EU pro ochranu přírody rozdělo-
vány především prostřednictvím programu LIFE a cí-
leny na jednotlivé projekty.. Finanční příležitosti v rámci 
strukturálních fondů nebyly v minulém období v širší 
míře využívány.. Integrace kofinancování Natury 2000 
do existujících finančních nástrojů EU, kterou navrhuje 
Komise pro období 2007–13, znamená pro většinu zod-
povědných orgánů a zainteresovaných skupin nový pří-
stup.. 

Implementace tohoto nového systému na úrovni člen-
ských zemí bude určitě chvíli trvat.. Cílem této příručky 
je nejen napomoci při přípravě aktuálních programova-
cích dokumentů, ale i v dlouhodobé perspektivě pod-
pořit implementaci integračního přístupu k financo-
vání ochrany přírody.. 
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DEFINICE, POPISY,  
STRUKTURA, OBSAH  
A APLIKACE 

Typy lokalit Natury 2000

Tabulka uvádí typy lokalit Natury 2000, zahrnuté 
do analýzy nařízení, která je obsažena v následující ka-
pitole.. Doporučujeme, aby zodpovědné orgány na ná-
rodní a regionální úrovni vzaly v úvahu níže uvedené 
typy lokalit..

Tabulka 1: Cílové skupiny pro analýzu finančníCh násTrojů 

Veřejná správa Veřejnou správu představují správní a poradní organizace na národní, regionální a místní úrovni.. 
Patří mezi ně např.. vládní organizace jako ministerstva a jejich odbory, místní zastupitelstva, vodo-
právní a zdravotní úřady, apod.. 
Doporučujeme, aby v této skupině byly zahrnuty organizace, které nevlastní pozemky, byť mohou 
vydávat doporučení ohledně jejich využívání.. 

Zemědělci Jednotlivci nebo organizace realizující komerční zemědělské aktivity.. 
Lesníci Jednotlivci nebo organizace realizující komerční lesnické aktivity..
Soukromí vlastníci pozemků Soukromé osoby nebo organizace vlastnící půdu (např.. soukromí vlastníci lesa), včetně těch, kteří vy-

užívají pozemky k nekomerčním účelům (kromě zemědělců a lesníků)..
Veřejní vlastníci pozemků Veřejné organizace a správní orgány, které vlastní půdu..(např.. soukromí vlastníci lesa), včetně těch, 

kteří využívají pozemky k nekomerčním účelům (kromě zemědělců a lesníků )
Rybáři a uživatelé vodních ploch Jednotlivci nebo organizace realizující komerční aktivity, využívající živou složku vodních toků..
Uživatelé půdy Jednotlivci nebo organizace užívající, ale nevlastnící půdu, včetně těch, kteří využívají pozemky k ne-

komerčním účelům (mimo zemědělců a lesníků )..
NNO Nevládní neziskové organizace, které nejsou vlastníky ani uživateli pozemků, ale podporují Na-

turu 2000.. 
SME Malé a střední podniky podle definice obsažené v Doporučení Evropské komise č.. 2003/361/EC z 6.. 5.. 

2003, OJ L 124, str.. 36-41, z 20.. 5.. 2003..
Vzdělávací organizace Organizace realizující vzdělávací programy.. 
Ostatní Další jednotlivci nebo organizace, nespadající do výše uvedených kategorií.. 

Tabulka 2: Typy lokaliT naTury 2000

Zemědělská půda Pouze zemědělsky využívané plochy, včetně sadů. 
Lesy Lesy, přirozené a polopřirozené
Jiná pevninská půda Včetně alpínských oblastí, krasových oblastí a dalších, které nespadají do jiných kategorií (včetně 

pastvin, které nejsou klasifikovány jako využívané zemědělské plochy).. Zahrnuje také opuštěná pole 
a sady..

Vnitrozemské vody Řeky, jezera, sladkovodní plochy..
Mokřady Bažiny, vřesoviště, rašeliniště, říční delty [mohou se částečně překrývat s pobřežními oblastmi]..
Pobřežní oblasti Pískové duny, pláže, bahnité břehy, příbřežní vody (do 12 mořských mil od břehu) [mohou se čás-

tečně překrývat s mokřady]..
Mořské oblasti Mimo příbřežní vody (vzdálené více než 12 mořských mil od břehu)..

Definice a popisy

Cílové skupiny

Tento dokument má být podkladem pro odpovědné 
orgány v členských zemích, které zodpovídají za pří-
pravu národních a regionálních programů pro období 
2007–13.. Doporučujeme, aby tyto orgány vzaly v úvahu 
všechny potenciální zainteresované skupiny, které by 
mohly provádět aktivity související s péčí o lokality Na-
tury 2000.. V tabulce 1 jsou uvedeny kategorie cílových 
skupin.. Tyto kategorie byly definovány tak, aby byly od-
lišeny skupiny, které mají právní vztah k danému území 
(např.. vlastníci, nájemci), od ostatních.. 
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Tabulka 3: seznam Typů akTiviT v rámCi péče o území naTury 2000 

Kategorie Č. Typy aktivit Další popis

Vyhlášení  
lokalit

1 Správa procesu výběru lokalit Finanční prostředky pro instituce zodpovědné za výběr lokalit..
2 Vědecké studie a inventarizace pro výběr lo-

kalit – průzkumy, inventarizace, mapování,  
posouzení stavu

Vědecké studie, výzkumný personál, semináře a setkání, sestavení da-
tabází apod.. 

3 Příprava vstupních informací a materiálů 
pro veřejnost 

Včetně příruček, seminářů, školení, komunikačních materiálů pro tré-
nink a zvyšování kapacity..

4 Pilotní projekty Počáteční ‘zkušební’ projekty v lokalitách..

Příprava 
plánů  
péče

5 Příprava plánů péče, strategií a opatření Zpracování a/nebo aktualizování plánů péče, akčních plánů, územních 
plánů apod.. 

6 Založení institucí zajišťujících management Počáteční finance, studie proveditelnosti, plány péče apod..
7 Konzultace – veřejná setkání, vyjednávání 

s vlastníky 
Včetně vzniklých nákladů organizací zajišťujících setkání a semináře, 
publikaci výsledků konzultací, finanční podpory zájmových skupin 
apod.. 
Včetně případných nákladů na vytváření sítí (cestovné, setkání, semi-
náře)..

8 Aktualizování plánů péče, strategií a opatření Aktualizování a úprava plánů péče, strategií a opatření
9 Provozní náklady organizací zaj.. management 

(údržba budov a zařízení)
Včetně: provozních nákladů vzniklých při znehodnocení infrastruktury, 
spotřební náklady, cestovní náklady, nájmy, apod.. 

10 Údržba zařízení pro přístup a využití lokalit, 
tlumočení, vyhlídková místa a prodejní stánky 
apod..

Včetně nákladů na průvodce, mapy, odpovídající personál..

11 Personál (vedoucí projektů, úředníci, strážci, 
další zaměstnanci)

Průběžné mzdové náklady..

Průběžná 
údržba  
stanovišť 
a monitoring

12 Managementová opatření – udržení a zlep-
šení stavu předmětu ochrany stanovišť.. 

Včetně nákladů na revitalizace, biokoridory, management specifických 
stanovišť, příprava plánů péče.. 

13 Managementová opatření – udržení a zlep-
šení stavu předmětu ochrany –druhů..

Včetně nákladů na revitalizace, biokoridory, management specifických 
druhů (rostlin a živočichů) , plány..

14 Managementová opatření proti invazivním 
druhům 

Včetně nákladů na revitalizace, infrastrukturu, management specific-
kých druhů, příprava plánů péče..

15 Implementace managementových opatření, 
uzavírání smluv s vlastníky a uživateli půdy 
nebo vod o dodržování určitých pravidel 

Včetně:
•	Agro-environmentálních	opatření,	např.	produkční	metody	šetrné	
k přírodě, obnova přírodních stanovišť na zemědělské půdě, extenzívní 
chov dobytka, management luk apod..
•	Lesnicko-environmentálních	opatření,	např.	vytváření	bezzásahových	
oblastí, zachování starých stromů, kontrola a odstraňování invazivních 
druhů, zalesňování, specifický druhový management rostlin apod..
•	Akva-environmentálních	opatření,	např.	údržba	přírodních	stanovišť	
v oblastech využívaných pro akvakulturu apod.. (platí pro pěstování ji-
ných druhů než ryb).. 

16 Poskytování služeb; kompenzace za omezení 
práv a finanční újmu; pěstování „dobrého sou-
sedství” s vlastníky a uživateli půdy

Náklady na kompenzace např.. pro zemědělce, lesníky a další vlastníky 
a uživatele půdy za ztrátu zisků vyplývající z managementových opat-
ření potřebných pro Naturu 2000..

17 Monitoring a průzkum Především jednorázové náklady na monitoring a průzkumy, např.. pří-
pravu monitorovacích plánů, metodiky a vybavení, školení personálu.. 

18 Management rizik (protipožární ochrana, pre-
vence povodní)

Včetně přípravy protipožárních hlídek a plánů, rozvoj příslušné infra-
struktury, nákup vybavení.. 

19 Dozor na lokalitách, průběžné průzkumy Včetně průběžného dozoru, strážců a patrolování.. Může zahrnovat 
mzdové náklady, spotřební náklady, cestovné apod.. spojené se zajiště-
ním těchto aktivit, včetně dozoru nad potenciálně škodlivými rekreač-
ními nebo ekonomickými aktivitami a protipožární ochrany..

20 Zajištění informací a publikací pro veřejnost Včetně vytvoření komunikačních sítí, publikace letáků a informačních 
materiálů, vytváření a údržby internetových stránek apod.. 

21 Školení a vzdělávání Včetně přípravy příruček, seminářů, školení a komunikačních materiálů..
22 Zařízení pro zvýšení návštěvnosti a atraktivity 

lokalit Natury 2000 
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3 Viz: http://ec..europa..eu/environment/ 
nature/natura2000/financing/index_en..htm..  
Na základě doporučení Poradní pracovní skupiny byly 
pro tento projekt provedeny některé změny a doplnění..

Investiční  
náklady

23 Výkup pozemků, včetně kompenzací 
pro omezení práv

Výkup pozemků pro účely ochrany přírody a provádění managemen-
tových opatření..

24 Infrastruktura potřebná pro obnovu stanovišť 
a záchranu druhů 

Včetně soustavy opatření pro vytvoření infrastruktury dle specifických 
potřeb ochrany přírody, např.. vodohospodářská opatření pro ochranu 
rašelinišť..
Může zahrnovat i náklady na nákup vybavení ( vybavení pro provoz 
institucí, např.. kancelářské náklady, informační technika, monitorovací 
potřeby, čluny, potápěčské vybavení, kamery apod..)

25 Infrastruktura pro zajištění dostupnosti loka-
lit pro návštěvníky, tlumočení, pozorovatelny, 
stánky apod.. 

Infrastruktura pro šetrnou turistiku v souladu s potřebami ochrany 
přírody (např.. infrastruktura zvyšující atraktivitu míst včetně značení, 
stavba pozorovatelen a návštěvnických center)..
Může zahrnovat i náklady na nákup vybavení ( vybavení pro provoz 
institucí, např.. kancelářské náklady, informační technika, monitorovací 
potřeby, čluny, potápěčské vybavení, kamery apod..)

Typy aktivit

Míra způsobilosti aktivit souvisejících s péčí o loka-
lity Natury 2000 pro financování je různá.. Proto byly 
kategorizovány a seřazeny do výše uvedených tabu-
lek.. Tento seznam 25 aktivit byl převzat ze seznamu 
v příloze 3 Zprávy Evropské komise o financování Na-
tury 2000 (COM(2004)431 final), který je zase vytvořen 
na základě seznamu kategorií zpracovaných Pracovní 
skupinou pro článek 8 a zahrnutých do její Závěrečné 
zprávy o financování Natury 20003..

Pracovní skupina si uvědomila, že definice a rozsah jed-
notlivých aktivit nejsou zcela jednoznačné, a že členské 
státy mohou mít i značně odlišné přístupy k jejich kate-
gorizaci.. Tuto skutečnost si uvědomují i autoři této pří-
ručky.. Pokud zodpovědné instituce členských států bu-
dou chtít získat kofinancování EU pro aktivity, které se 
neobjevují ve výše uvedeném seznamu, doporučuje se 
jim kontaktovat příslušné pracovníky Evropské komise, 
DG-Environment, kteří jim také mohou být nápomocni 
v otázkách interpretace.. 

Struktura a obsah:

Informace o možnostech financování z různých fondů 
EU je představena v sérii tabulek pro všech 25 typů akti-
vit.. Každá tabulka odkazuje na příslušný článek nařízení 
EU, které odpovídá dotčené aktivitě.. Pro každý článek 
nařízení jsou uvedeny následující informace:

•	 Číslo	článku
•	 Předmět	(název)	článku
•	 Možné	cílové	skupiny*
•	 Možné	typy	lokalit*
•	 Přípustné	regiony	(např.	u	strukturálních	fondů)	
•	 Další	omezení,	poznámky	
•	 Příklady	využití	článku	nařízení	pro	péči	o	lokality	

Natury 2000 

*	 Tyto	informace	nejsou	uvedeny	u	článků	nařízení	pro	struk-
turální fondy a Fond soudržnosti, neboť nejsou po-
užitelné vzhledem ke struktuře těchto nařízení..

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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Aplikace

Evropské fondy, které byly analyzovány v rámci této pří-
ručky, jsou řízeny podle pravidel a požadavků stanove-
ných v příslušných nařízeních.. Analýza finančních příle-
žitostí, která je představena v tabulkách v kapitole 5, je 
založena na textu příslušných nařízení EU (návrhu nebo 
konečné verze, pokud byla dostupná) pro každý jed-
notlivý finanční nástroj.. 

Pro fondy, které fungují na principu programovacího 
procesu, je důležité vzít v úvahu, že dostupnost fi-
nancí pro konkrétní aktivity záleží na obsahu několika 
významných strategických a operačních dokumentů, 
včetně:

•	 Text	příslušného	nařízení,	publikovaného	v	oficiál-
ním Věstníku Evropské komise.. 

•	 Obsah	„strategických”	programů	a	plánů	(např.	ná-
rodní strategický plán pro EFF, národní strategické 
plán pro EAFRD, národní strategický referenční rá-
mec pro ERDF, ESF a Fond soudržnosti).. Tyto doku-
menty jsou připravovány členskými státy..

•	 Obsah	národních	a	regionálních	„operačních”	pro-
gramů (např.. Program rozvoje venkova pro EAFRD, 
národní operační programy pro EFF, operační pro-
gramy pro strukturální fondy a Fond soudržnosti, 
národní roční priority pro LIFE+)..

Různé úrovně podrobnosti programování umožňují 
členským státům a regionům, identifikovat nejzávaž-
nější problémy, a určit své priority pro financování tak, 
aby právě tyto problémy byly zohledněny.. Na příklad 
programy rozvoje venkova pro EAFRD budou obsa-
hovat velmi podrobný popis jednotlivých podporova-
ných opatření.. Naopak plány a programy pro ERDF, ESF 
a Fond soudržnosti budou spíše strategické a nebudou 
obsahovat podrobný popis jednotlivých opatření.. Na 
národní a regionální úrovni Evropská komise nemá pri-
mární zodpovědnost za obsah jednotlivých programů, 
ale bude hrát určitou roli při kontrole, zda jsou tyto pro-
gramy v souladu s prioritami EU vyjádřenými v naříze-
ních a strategických pokynech.. V minulosti se na pří-
pravě těchto programů podílely mimo jiné ministerstva 
financí, životního prostředí, zemědělství a rozvoje..

Uživatelé této příručky by měli mít na paměti, že články 
nařízení uvedené v tabulkách neznamenají, že finanční 
příležitosti pro tuto aktivitu budou v jednotlivých člen-
ských státech stejné.. Příležitosti pro financování vždy 
závisí na širším kontextu a cílech nařízení (např.. regio-
nální rozvoj) a v některých případech samotný článek 
může být omezen na určitý kontext (např.. manage-
ment rizik, obnovitelné zdroje energie).. Péče o lokalitu 
Natury 2000 se bude pravděpodobně skládat ze sou-
stavy opatření, financovaných částečně nebo úplně 
z různých evropských fondů podle různých článků na-
řízení.. Ve skutečnosti budou správci lokalit potřebo-
vat hluboké znalosti a dovednosti, aby dokázali sklou-
bit finanční potřeby péče o lokality a existující finanční 
zdroje, ať již se jedná o fondy EU či jiné finanční zdroje.. 

Na konci tabulek jsou rámečky popisující všechny 
hlavní fondy EU.. Tyto rámečky poskytují stručný popis 
cílů fondu, programovací proces a souhrn článků, které 
jsou relevatntní z hlediska Natury 2000 (a které jsou 
uvedeny v příslušných tabulkách)..

Poznámka: cílem této příručky není nahradit prů-
zkum dostupných finančních příležitostí na lokální 
úrovni – mnoho finančních programů členských 
zemí je nezávislých na fondech EU, a přitom jsou 
využitelné pro lokality Natury 2000. Tato příručka 
obsahuje informace pouze o nejdůležitějších fon-
dech EU. 
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4 http://eur-lex..europa..eu/LexUriServ/site/en/
oj/2006/l_368/l_36820061223en00150073..pdf

5 http://eur-lex..europa..eu/LexUriServ/site/en/
oj/2006/l_368/l_36820061223en00740084..pdf

POPIS  
FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

Evropský zemědělský  
fond rozvoje venkova (EAFRD)

Nařízení Rady č.. 1698/2005 z 20.. září 2005 o podpoře 
rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu 
rozvoje venkova (EAFRD).. OJ L 277/2 21..10..2005..

Viz též: Stragické pokyny EU pro rozvoj venkova.. OJ 
L..55/20 25..02..2006..

Cíle

Cíle EAFRD jsou uvedeny v článku 4.. „Podpora rozvoje 
venkova by měla přispět k dosažení následujících cílů:

•	 zlepšení	konkurenceschopnosti	zemědělství	a	les-
nictví prostředictvím podpory restrukturalizace, 
rozvoje a inovací;

•	 zlepšení	prostředí	a	venkovské	krajiny	prostřednic-
tvím podpory péče o krajinu;

•	 zlepšení	kvality	života	ve	venkovských	oblastech	
a podpora diverzifikace ekonomických aktivit..”

Programování 

EAFRD bude ve finančním období 2007–13 fungovat 
na programovacím principu.. Zodpovědné orgány člen-
ských států jsou povinny připravit Národní strategické 
plány (NSP) a Programy rozvoje venkova (PRV), které 
převedou priority EU obsažené v nařízeních a strategic-
kých pokynech do kontextu jednotlivých zemí a regi-
onů.. V mnoha případech zde budou zohledněny speci-
fické národní priority a problémy.. 

Nařízení pro EAFRD popisuje proces přípravy a schvalo-
vání NSP a PRV a jejich požadovaný obsah a strukturu 
(viz hlavy II a III).. Aktivity, které nejsou zahrnuty v Pro-
gramech rozvoje venkova, nelze podpořit z EAFRD.. Je 
proto důležité, aby potřeby a cíle související s péčí o 
území Natury 2000 byly integrovány do Národních stra-
tegických plánů a odpovídající aktivity pak zahrnuty 
do PRV, pokud zodpovědné orgány mají v úmyslu vyu-
žít EARDF pro jejich kofinancování..

Implementace nařízení pro EAFRD uvádějí další po-
drobnosti, jak mají členské země aplikovat opatření 
uvedená v nařízení č..1698/2005.. Tato nařízení zahrnují: 
Nařízení Komise (ES) č.. 1974/2006 ze dne 15.. prosince 
20064, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití 
nařízení Rady (ES) č.. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV)5..

Financování

EAFRD je strukturován podle čtyř „os” rozvoje ven-
kova, a je stanoven minimální podíl jednotlivých os (viz 
tab.. 4)..

Členské státy mají volnost v přiřazení výdajů na jednot-
livé osy, pokud respektují stanovená minima.. Osa 4 (Lea-
der) představuje průřezový princip, který má zajistit in-
tegrovaný rozvoj venkova v rámci všech tří ostatních os 
(viz rámeček).. Je třeba poznamenat, že vzhledem k cel-
kové výši rozpočtu EU na období 2007–13 zde bude 
zřejmě panovat konkurence mezi jednotlivými opat-
řeními a prosazení opatření ve prospěch Natury 2000 
bude vyžadovat silnou podporu zainteresovaných sku-
pin.. Je zde proto velká potřeba dynamického myšlení.. 
Zainteresované skupiny a odpovědné orgány by měly 
společně hledat 

možnosti podpory integrovaného rozvoje venkova 
v rámci EAFRD.. To znamená, že je třeba hledat takové 
skupiny opatření, které prospívají nejen prostředí a Na-
tuře 2000, ale take místní ekonomice a společnosti..

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_368/l_36820061223en00150073.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_368/l_36820061223en00150073.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_368/l_36820061223en00740084.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_368/l_36820061223en00740084.pdf
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6 Poznámka: tuto příručku nelze používat jako náhradu 
za referenční příručku k oficiálně publikovanému textu 
nařízení, který bude právně závazný pro činnost fondu.

LEADER

Leader představuje čtvrtou osu EAFRD a bude využíván pro podporu 
ostatních tří os (tj. zlepšení konkurenceschopnosti, prostředí a kra-
jiny, kvality života a diverzifikace ekonomiky venkova), pro podporu 
přístupu „zdola nahoru” a pro zkvalitnění správy. Nejméně 5 % cel-
kového rozpočtu EAFRD bude určeno pro osu Leader (2,5 % pro nové 
členské země). Místní strategie v rámci Leaderu jsou rozvíjeny tak, 
aby zajistily co nejlepší využití místního potenciálu a podporovaly 
místní identitu. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, zvané 
místní akční skupiny (MAS) identifikují potřeby rozvoje vlastních 
venkovských komunit. Ty jsou pak uvedeny v plánu rozvoje. Lea-
der finančně podporuje tyto místní akční skupiny, které připravují 
a podporují malé, inovativní projekty přispívající k trvale udržitel-
nému místnímu rozvoji. Leader podporuje spolupráci místních akč-
ních skupin v různých evropských zemích, společné projekty a bu-
dování sítí na regionální a národní úrovni a na úrovni EU. Mnoho 
projektů podpořených z osy 4 Leader v minulém finančním období 
znamenalo přínos pro Naturu 2000. Klíčový přínos Leaderu netkví 
ve velkých finančních zdrojích pro jednotlivá opatření v rámci Na-
tury 2000, ale spíše v přístupu, který podporuje spolupráci místních 
aktérů při rozvoji integrovaných projektů. Je proto velmi vhodný 
pro oblasti, jejichž strategie rozvoje spojují ochranu přírody a udr-
žitelné využití území, např. zvýšení hodnoty lokalit Nautry 2000 
prostřednictvím ekoturistiky či marketingu ekologických místních 
produktů. Příklady realizovaných projektů a programů v rámci Lea-
deru a další informace jsou k dispozici: http://europa.eu.int/comm/
agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm

Tabulka 4: osy prioriT eafrD

Osa Minimální výdaje ( %)
1.. Zlepšení konkurenceschopnosti sek-
toru zemědělství a lesnictví..

10

2.. Zlepšení prostředí a venkovské krajiny.. 25
3.. Kvalita života ve venkovských oblas-
tech a diverzifikace místní ekonomiky..

10

4.. Leader 5

Tabulka 5: klíčové Termíny  
implemenTačního proCesu eafrD

Událost Datum
Stanovisko Evropského parla-
mentu k Strategickým pokynům 
EU pro rozvoj venkova; Strate-
gické pokyny EU schváleny Ra-
dou Evropy 

únor 2006

Členské státy předkládají NSP ke 
konzultaci 
Prováděcí nařízení předložena 
ke schválení Komisi 

leden – březen 2006
duben – červen 2006

Členské státy zasílají NSP březen – květen 2006, tj.. max.. 3 
měsíce po schválení Strategic-
kých pokynů EU, ale v průběhu 
schvalování obecného nařízení 
o strukturálních fondech..

Zodpovědné instituce  
zasílají PRV

min.. 2, max.. 4 měsíce  
po zaslání NSP 

Jednání o PRV mezi Komisí 
a členskými státy 

 6 měsíců po zaslání PRV 

NSP a PRV vstupují v platnost 1.. ledna 2007

Poznámka: Výše uvedená tabulka poskytuje pouze 
přibližná data, jediným pevně stanoveným datem 
je začátek platnosti NSP a PRV 1. ledna 2007. Další 
prodlužování jednání o finačních perspektivách EU 
by mohlo vést k odkladu dokončení NSP a PRV až 
do doby, kdy bude jasný rámec rozpočtu, v rámci 
kterého budou příslušné programy realizovány. 

Tabulka 6: seznam klíčovýCh článků  
nařízení eafrD ve vzTahu k naTuře 20006

Článek Text
20(a)(i odborná školení a informační aktivity, včetně šíření 

vědeckých informací a inovativní praxe, pro osoby 
v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví 

20(b)(ii) Zvýšení ekonomické hodnoty lesů

20(b)(vi) Obnova zemědělského produkčního potenciálu  
dotčeného živelnými pohromami a preventivní akce 

36(a)(i) Kompenzace za ztížené podmínky  
v horských oblastech 

36(a)(ii) Kompenzace za ztížené podmínky v jiných než hor-
ských oblastech 

36(a)(iii) Platby Natura 2000 a platby související se směrnicí 
2000/60/ES;

36(a)(iv) agro-environmentální platby
36(a)(vi) podpora neprodukčních investic [zemědělská půda]
36(b)(i) První zalesnění zemědělské půdy
36(b)(ii) První ustanovení agro-lesnického systému  

na zemědělské půdě 
36(b)(iii) První zalesnění nezemědělské půdy 
36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy]
36(b)(v) lesnicko-environmentální platby 
36(b)(vi) Obnova lesnického potenciálu a preventivní akce 
36(b)(vii) podpora neprodukčních investic [lesy]
52(a)(i) diverzifikace směrem k nezemědělským aktivitám 

52(a)(iii) Podpora turistiky
52(b)(iii) ochrana a obnova dědictví venkova
52(c)  školení a informační prostředky pro ekonomické sub-

jekty v oblastech souvisejících s osou 3 
52(d) Rozvoj dovedností a povzbuzující opatření pro pří-

pravu a realizaci místních strategií rozvoje 

63 Leader

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
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Evropský rybářský fond

Nařízení Rady (ES) č.. 1198/2006 ze dne 27.. července 
2006 o Evropském rybářském fondu..

Cíle

Cíle Evropského rybářského fondu (EFF) jsou stanoveny 
v článku 4.. Patří k nim (mimo jiné): 

•	 Podpora	Společné	politiky	rybolovu	(CFP);
•	 podpora	ochrany	a	zlepšování	životního	prostředí	

a přírodních zdrojů v souvislosti s resortem rybář-
ství

•	 podpora	trvale	udržitelného	rozvoje	a	zlepšování	
kvality života v oblastech s aktivitami spadajícími 
do sektoru rybářství..

Programování

EFF bude ve finančním období 2007–13 fungovat 
na programovacím principu.. Zodpovědné orgány člen-
ských států jsou povinny připravit a schválit Národní 
strategické plány (NSP), stanovící strategii pro sektor 
rybolovu ve vztahu k CFP, a Národní operační programy 
(NOP) podrobně určující, jaké prostředky z EFF budou 
v souladu s NSP vynaloženy ..

Navrhované nařízení pro EFF stanoví postup pro pří-
pravu a schvalování NSP a jejich požadovanou strukturu 
a obsah (viz článek 15).. NOP jsou podrobnější a speci-
fičtější než NSO a budou určovat, jak členské státy bu-
dou využívat fondy EFF (viz článek 17).. NOP určí rámec 
pro implementaci politik a priorit pro EFF.. Nebude tedy 
možné z fondu EFF kofinancovat aktivity, které nebu-
dou zahrnuty do NOP.. Je proto důležité, aby potřeby 
a cíle související s péčí o území Natury 2000 byly in-
tegrovány do NOP, pokud zodpovědné orgány mají 
v úmyslu využít EFF pro jejich kofinancování..

Tabulka 7: klíčová DaTa  
implemenTačního proCesu pro eff

Událost Datum
Členské státy zasílají NSP Nejpozději spolu se zasláním 

NOP
Členské státy zasílají NOP Do 31.. prosince 2006
Komise může požadovat, aby 
členské státy provedly změny 
v NOP

Do dvou měsíců po zaslání NOP 

Komise schvaluje NOP Do čtyř měsíců po zaslání od-
souhlaseného NOP

NOP vstupují v platnost 1.. ledna 2007
Diskuse o poučení z implemen-
tace NSP, organizovaná Komisí 
a založená na písemných pod-
nětech členských států 

21.. prosince 2011

Tabulka 8: seznam klíčovýCh článků  
nařízení eff ve vzTahu k naTuře 20007

Článek Text
4 Cíle 
21 Rozsah opatření pro prioritní osu 1: viz 20(c) socio-eko-

nomické kompenzace na podporu managementu loď-
stva, včetně odborného školení 

27(1)(a) Fond může přispívat k financování socio-ekonomic-
kých opatření navrhovaných členskými státy pro rybáře 
dotčené rozvojem rybářství, včetně: 1(a) diverzifikace 
aktivit z hlediska nabídky dalších zaměstnání pro ry-
báře; 

27(1)(c) Fond může přispívat k financování socio-ekonomic-
kých opatření navrhovaných členskými státy pro ry-
báře dotčené rozvojem rybářství, včetně: 1(c) opatření 
pro zaškolení pro zaměstnání mimo oblast mořského 
rybolovu;

28 Rozsah opatření pro prioritní osu 2: viz – intervence 
do akvakulturní produkce 

29(1)(b) implementace akvakulturních metod výrazně ome-
zujících negativní nebo zvyšujících pozitivní dopad 
na prostředí v porovnání s běžnou praxí v sektoru akva-
kultury;

29(1)(c) Podpora tradičních akvakulturních aktivit významných 
pro ochranu a zlepšení ekonomické a sociální struktury 
a životního prostředí;

30(2)(a) formy akvakultury spojující ochranu a zlepšování život-
ního prostředí, přírodních zdrojů, genetické diverzity 
a péče o krajinu a historických tradic akvakulturních 
oblastí;

30(2)(d) Trvale udržitelná akvakultura vyhovující omezujícím 
podmínkám v lokalitách Natury 2000 v souladu se 
směrnicí 92/43/EHS

36 Rozsah intervencí pro prioritní osu 3, opatření ve veřej-
ném zájmu 

37(a) přispívat podstatně k lepšímu managementu 
a ochraně zdrojů;

37(b) propagovat selektivní metody rybolovu a technická 
opatření omezující nežádoucí odchyt;

37(c) odstraňovat ztracené rybářské vybavení z mořského 
dna s cílem omezit nežádoucí odchyt; 

37(g) rozvíjet, rekonstruovat a modernizovat akvakulturní 
oblasti; 
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37(i) zlepšovat profesionální dovednosti, rozvíjet nové ško-
licí metody a nástroje; 

37(j) rozvíjet partnerství mezi vědci a technickým personá-
lem v sektoru rybolovu;

38(2)(a) konstrukce a instalace přenosných zařízení 
pro ochranu a rozvoj vodní flóry a fauny 

38(2)(b) revitalizace vnitrozemských vod, včetně oblastí 
pro tření a migračních cest pro migrující druhy 

38(2)(c) ochrana a zlepšování životního prostředí v lokalitách 
Natury 2000 v přímé souvislosti s rybářskými aktivitami, 
včetně provozních nákladů

41(2)(b) Pilotní projekty: pro testování plánů péče a plánů zo-
nace rybolovu, včetně případného zavádění bezlov-
ných zón, za účelem posouzení biologických a ekono-
mických důsledků a experimentální zvýšování populací 
druhů 

41(2)(c) Pilotní projekty: pro rozvoj a testování metod pro zvý-
šení selektivnosti rybolovné techniky, omezení nežá-
doucích odchytů a snížení dopadů na životní prostředí, 
zvláště na ekosystém mořského dna 

43 Rozsah intervencí pro prioritní osu 4, viz zvl.. (2)(b), (c), 
(d)

44(1)(b) restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 
zvláště podporou ekoturistiky, za předpokladu, že tyto 
aktivity nevedou ke zvýšení objemu rybolovu; 

44(1)(c) diverzifikace aktivit podporou dodatečných zaměst-
nání pro rybáře vytvářením pracovních míst mimo sek-
tor rybolovu 

44(1)(e) podpora infrastruktury související s drobnými rybář-
skými podniky a cestovním ruchem, jakož i služeb 
k užitku malých rybářských společenství

44(1)(f ) ochrana životního prostředí v rybolovných oblastech 
v zájmu zachování jejich přitažlivosti, na oživení a roz-
voj pobřežních osad a vesnic s rybolovnými činnostmi 
a na ochranu a zlepšení přírodního a architektonického 
dědictví

44(1)(h) podpora meziregionální a nadnárodní spolupráce mezi 
skupinami v rybolovných oblastech, zejména vzájem-
ným propojováním prostřednictvím sítí a rozšiřováním 
osvědčených postupů 

44(1)(i) získání dovedností a facilitace přípravy a realizace míst-
ních strategií rozvoje..

45 Účast místních subjektů reprezentujících veřejné a sou-
kromé partnery v udržitelném rozvoji rybářských ob-
lastí..

ERDF, ESF a Fond soudržnosti

Jádrem politiky soudržnosti je podpora skutečné kon-
vergence a omezení socio-ekonomických a teritoriál-
ních nerovností.. Prostředkem k tomuto cíli je kofinan-
cování investic a dalších opatření v méně rozvinutých 
zemích, regionech a oblastech Společenství.. Pro ob-
dobí 2007–13 bude pozornost soustředěna na obno-
venou Lisabonskou agendu a kategorie investic, které 
jsou zvláště významné pro ekonomický růst, jako jsou 
výzkum a inovace, fyzická infrastruktura, technologie 
příznivé pro životní prostředí, lidské zdroje a znalosti, 
včetně ochrany přírody a biodiversity v rámci platné en-
vironmentální legislativy (viz Strategické pokyny EU8)..

Obecné nařízení pro Evropský fond regionálního roz-
voje (ERDF), Evropský socální fond (ESF) a Fond soudrž-
nosti (CF) definuje obecné principy, pravidla a normy 
pro implementaci všech tří fondů (Nařízení Rady (ES) 
č..1083/2006).. Další, konkrétnější pravidla pro jednot-
livé fondy budou stanovena třemi samostatnými naří-
zeními.. 

Pro finanční období 2007–13 Komise navrhuje po-
měrně významné zjednosdušení.. Politika soudržnosti 
bude zahrnovat tři fondy: ERDF, CF a ESF, a tři cíle: 1.. 
cíl: ‘Konvergence’ bude financován prostřednictvím 
ERDF, ESF and CF, 2.. cíl: ‘Regionální konkurenceschop-
nost a zaměstnanost’ bude financován prostřednic-
tvím ERDF a ESF, a 3.. cíl: ‘Oblastní spolupráce’ prostřed-
nictvím ERDF.. Oblasti konvergence jsou ty oblasti, kde 
hrubý národní produkt na hlavu je menší než 75 % prů-
měru EU.. Všechny ostatní regiony mohou být potenci-
álními kandidáty pro cíl 2.. 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

Nařízení Rady (ES) č.. 1083/2006 ze dne 11.. července 2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regi-
onální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu sou-
držnosti a o zrušení nařízení (ES) č.. 1260/1999, a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.. 1080/2006 ze dne 5.. července 2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č.. 
1783/1999..

Cíle

ERDF by měl přispět k posílení ekonomické, sociální 
a teritoriální soudržnosti EU snížením regionálních 
nerovností a podporou strukturálního rozvoje a adap-
taptace regionálních ekonomik.. ERDF by měl zvláště 
podpořit konkurenceschopnost a inovace, vytvořit udr-
žitelná pracovní místa a podporovat rozvoj příznivý 
z hlediska ochrany životního prostředí.. 

ERDF soustřeďuje svou podporu na určitý počet tema-
tických priorit, které odrážejí cíle Politiky soudržnosti EU 
(články 4, 5 a 6 nařízení o ERDF).. Obecně řešeno, ERDF 
přispívá k financování různých aktivit regionálního roz-
voje (např.. produkční investice a infrastruktura)
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9 Poznámka: tuto příručku nelze používat jako náhradu 
za referenční příručku k oficiálně publikovanému textu 
nařízení, který bude právně závazný pro činnost fondu.

Programování

ERDF bude ve finančním období 2007–13 fungovat 
na programovacím principu.. Stanovení strategické ori-
entace a příprava programových dokumentů pro struk-
turální fondy a Fond soudržnosti bude probíhat ve 
třech krocích: 1) Rada Evropy schválí Strategické po-
kyny EU pro soudržnost navržené Komisí, 2) Členské 
státy připraví národní strategické referenční rámce 
(NSRR), které určí strategické regionální a tématické 
priority v souladu s prioritami EU 3) Členské státy při-
praví operační programy (OP), které budou definovat 
konkrétní aktivity podporované prostřednictvím ERDF 
(stejně jako ESF a CF) na úrovni členských států.. NSRR 
a OP budou pokrývat období od 1.. ledna 2007 do 31.. 
prosince 2013.. Oba tyto dokumenty budou předloženy 
Komisi ke schválení..

Operační programy určí, jak budou členské státy vyu-
žívat fond ERDF.. Vytvoří rámec pro implementaci poli-
tik a priorit kofinancovaných z tohoto fondu.. Aktivity, 
které nebudou uvedeny v operačních programech, ne-
bude tedy možné kofinancovat v rámci ERDF..

Nová Evropská územní spolupráce

Cíl nové Evropské územní spolupráce (stanovený článkem 6 Nařízení 
k ERDF) nahrazuje dřívější Iniciativu Společenství INTERREG. Status 
územní spolupráce je díky tomu mnohem významnější – je nyní 
na stejné úrovni jako cíle konvergence a konkurenceschopnost.
Na současný cíl územní spolupráce v Regionálních fondech pro ob-
dobí 2007-13 připadá 2,44 % celkových prostředků rozdělených 
do tří os:
6.1 přeshraniční (74 % z cíle)
Zahrnuje 65 různých geografických programových oblastí a zamě-
řuje se na místní problémy podél pozemských i mořských hranic, 
včetně oblastí využívání přírodních zdrojů, povodí aj. Minimálně 
dvě země musí vystupovat jako příjemci, přičemž jedna z nich musí 
být členským státem (článek 19 Nařízení k ERDF).
6.2 nadnárodní (21 % z priority)
Sestává se z 13 různých geografických programových oblastí a je za-
cílena na inovace, životní prostředí, prevenci rizik ve využívání vod, 
mořskou bezpečnost, udržitelný rozvoj měst apod. Minimálně dvě 
země musí vystupovat jako příjemci, přičemž jedna z nich musí být 
členským státem (článek 19 Nařízení k ERDF).
6.3 meziregionální (5 % z priority)
Tato osa je zaměřena na výměnu zkušeností a dobré praxe na poli 
inovací, životního prostředí a prevence rizik. Pro celou EU bude je-
den program a aktivity budou součástí hlavního programu struk-
turálních fondů. V tomto případě musí jako příjemci vystupovat 
tři země a členskými státy musí být dvě z nich (článek 19 nařízení 
k ERDF).
Za účelem dohledu nad implementací těchto programů budou 
ustanoveny nové monitorovací a řídící výbory na příslušných regio-
nálních či meziregionálních úrovních.
Regiony způsobilé pro financování z článku 6 ERDF (Evropská 
územní spolupráce): http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
graph/cartes_en.htm

Tabulka 9: klíčová DaTa  
implemenTačního proCesu pro erDf 

Událost Datum
Vytvořeny Strategické 
pokyny EU pro Soudrž-
nost 

přijato 6.. října 2006 (rozhodnutí Rady 
2006/702/EC)

Členské státy přípravují 
a zasílají NSRR 

Během pěti měsíců od schválení Stra-
tegických pokynů EU (Obecné nařízení, 
článek 28..2..)

Členské státy připravují 
a zasílají návrhy operač-
ních programů pro ERDF 

Ne více než 5 měsíců od rozhodnutí Ko-
mise o NSRR (Obecné nařízení, článek 
32..3) případně současně s prezentací 
NSRR (Obecné nařízení, článek 28..2)..

Komise může požado-
vat, aby členské státy 
provedly změny v ná-
vrzích
Komise by měla schválit 
každý operační program 

Co nejdříve, nejpozději do čtyř měsíců 
od oficiálního zaslání OP členskými 
státy (Obecné nařízení, článek 32..5)..

Operační programy 
pro ERDF vstupují v plat-
nost

1.. ledna 2007

Členské státy představí 
komisi zprávu o stavu 
implementace NSRR 

Nakonci roku 2009 a 2012..

Tabulka 10: seznam klíčovýCh článků  
nařízení erDf ve vzTahu k naTuře 20009 

Článek Text
Cíl konvergence

4 (2) Informační společnost, včetně: rozvoje elektronické 
komunikační infrastruktury, místního obsahu, služeb 
a aplikací; zlepšování bezpečného přístupu k veřejným 
službám on-line a jejich rozvoje; a podpory a služeb 
pro malé a střední podniky při zavádění a účinném vyu-
žívání informačních a komunikačních technologií nebo 
při využívání nových myšlenek 

4 (4) Životní prostředí, včetně: investic souvisejících s do-
dávkami vody, vodním hospodářstvím a nakládáním 
s odpady; úpravy odpadních vod a kvality ovzduší, pre-
vence a zvládání desertifikace a boje proti ní; integro-
vané prevence a kontroly znečištění; podpory zaměřené 
na zmírnění následků změn klimatu; obnovy fyzického 
prostředí, včetně zamořených areálů a půdy, a přeměny 
starých průmyslových areálů; podpory biodiverzity 
a ochrany přírody, včetně investic do oblastí zařazených 
do soustavy NATURA 2000; a pomoci malým a střed-
ním podnikům při prosazování udržitelných výrobních 
postupů zaváděním ekonomicky efektivních systémů 
řízení z hlediska životního prostředí a přijímáním a pou-
žíváním technologií zabraňujících znečišťování 

4 (5) Prevence rizik, včetně tvorby a provádění plánů pro pre-
venci a řešení přírodních a technologických rizik 

4 (6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství 
jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního 
ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na pod-
poru socioekonomického rozvoje; a podpory zamě-
řené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu pro-
střednictvím nových služeb s vyšší přidanou hodnotou 
a na prosazování nových, udržitelnějších modelů ces-
tovního ruchu 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/cartes_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/cartes_en.htm
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Článek Text
4 (8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení tran-

sevropských sítí a napojení na síť TEN-T; a integrovaných 
strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení 
dostupnosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k do-
sažení větší rovnováhy ve využívání různých druhů do-
pravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení 
dopadů na životní prostředí

4(9) Investice v oblasti energetiky, včetně: zdokonalení 
transevropských sítí, které přispívají ke zlepšení zabez-
pečení dodávek energie; začlenění environmentálních 
aspektů; zlepšování energetické účinnosti; a rozvoje ob-
novitelných zdrojů energie 

4(10) Investice v oblasti vzdělávání, včetně odborné přípravy, 
které přispívají ke zlepšení přitažlivosti a kvality života 
Cíl konkurenceschopnost regionů a zaměstnanost 

5(2)a Životní prostředí a prevence rizik, zvláště: stimulace in-
vestic pro obnovu fyzického prostředí, včetně kontami-
novaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků

5(2)b Životní prostředí a prevence rizik, zvláště: podpora roz-
voje infrastruktury vážící se k biodiverzitě a investicím 
do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, po-
kud to přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji 
nebo diverzifikaci venkovských oblastí

5(2)c Životní prostředí a prevence rizik, a zvláště: stimulace 
energetické účinnosti a výroby energie z obnovitel-
ných zdrojů a vývoj účinných systémů pro hospodaření 
s energií 

5(2)e Životní prostředí a prevence rizik, a zvláště: rozvoj plánů 
a opatření na prevenci a řešení přírodních rizik (např.. 
desertifikace, sucha, požáry a povodně) a technologic-
kých rizik 

5(2)f Ochrana a obnova přírodního a kulturního dědictví 
na podporu socioekonomického rozvoje a propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako potenciálu 
pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu

5(3)a Posilování sekundárních dopravních sítí zdokonalením 
napojení na sítě TEN-T, na regionální železniční uzly, 
letiště a přístavy nebo na platformy kombinované do-
pravy, poskytováním radiálních spojení k hlavním želez-
ničním tratím a podporou regionálních a místních vnit-
rozemských vodních cest a pobřežní plavby
Cíl evropská územní spolupráce 

6(1)a Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a en-
vironmentálních činností prostřednictvím společných 
strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména:: pod-
porou podnikání, především rozvoje malých a středních 
podniků, cestovního ruchu, kultury a přeshraničního 
obchodu 

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a en-
vironmentálních činností prostřednictvím společných 
strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména:: po-
vzbuzováním a zlepšováním společné ochrany a řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení 
vzniku přírodních a technologických rizik

6(1)d Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a en-
vironmentálních činností prostřednictvím společných 
strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména:: snižo-
váním izolace prostřednictvím zlepšené dostupnosti 
dopravy, informačních a komunikačních sítí a služeb 
a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetic-
kých systémů a zařízení 

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a en-
vironmentálních činností prostřednictvím společných 
strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména:: rozvo-
jem spolupráce, kapacity a společného využívání infra-
struktury, zejména v oblastech, jako jsou zdravotnictví, 
kultura, cestovní ruch a vzdělávání 

Článek Text
6(1)zá-
věr

Kromě toho může Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívat na podporu právní a správní spolupráce, inte-
grace přeshraničních trhů práce, místních iniciativ v ob-
lasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příleži-
tostí, odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení 
lidských zdrojů a zařízení pro výzkum a technologický 
rozvoj

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvou-
stranné spolupráce mezi pobřežními regiony, která není 
zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí 
a opatření přispívajících k integrovanému územnímu 
rozvoji, jež se zaměří se především na tyto priority: ži-
votní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, 
energetické účinnosti, předcházení rizikům a ochrany 
životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní roz-
měr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu 
povodí řek, pobřežních pásem, mořských zdrojů, vo-
dohospodářských služeb a mokřadů; prevenci po-
žárů, sucha a povodní; podporu námořní bezpečnosti 
a ochrany před přírodními a technologickými riziky; 
a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu 
socioekonomického rozvoje a udržitelného cestovního 
ruchu 

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvou-
stranné spolupráce mezi pobřežními regiony, která není 
zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí 
a opatření přispívajících k integrovanému územnímu 
rozvoji, jež se zaměří se především na tyto priority:udr-
žitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje 
na nadnárodní, celostátní a regionální úrovni se zřetel-
ným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou za-
hrnovat: vytváření a zdokonalování městských sítí a va-
zeb mezi městy a venkovem; strategie pro řešení otázek 
společných městům i venkovu; ochranu a propagaci 
kulturního dědictví; a strategickou integraci rozvojo-
vých zón na nadnárodním základě

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou:: mezi-
regionální spolupráce zaměřené na inovace a znalostní 
ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům 
ve smyslu čl.. 5 bodů 1 a 2

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky podporou: vý-
měny zkušeností ohledně určení, přenosu a šíření 
osvědčených postupů, včetně postupů vedoucích 
k udržitelnému rozvoji měst, jak je uvedeno v článku 8

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opat-
ření týkajících se studií, sběru dat a sledování a analýzy 
směrů vývoje ve Společenství

8 Udržitelný rozvoj měst: Tyto strategie podpoří udrži-
telný rozvoj měst prostřednictvím činností, jako jsou 
posílení hospodářského růstu, obnova fyzického pro-
středí, přeměna starých průmyslových areálů, ochrana 
a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, podpora 
podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
a poskytování služeb obyvatelstvu s ohledem na měnící 
se demografickou strukturu..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: 
Aniž jsou dotčeny články 4 a 5, může Evropský fond 
pro regionální rozvoj přispívat zejména na financování 
investic, které mají za cíl zlepšit dostupnost, podpo-
rovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kul-
turním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné 
využívání přírodních zdrojů a podněcovat udržitelný 
cestovní ruch.. 
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10 Poznámka: tuto příručku nelze používat jako náhradu 
za referenční příručku k oficiálně publikovanému textu 
nařízení, který bude právně závazný pro činnost fondu.

Evropský sociální fond (ESF)

Nařízení Rady (ES) č.. 1083/2006 ze dne 11.. července 2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regi-
onální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu sou-
držnosti a o zrušení nařízení (ES) č.. 1260/1999; a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.. 
1081/2006 ze dne 5.. července 2006 o Evropském sociál-
ním fondu a o zrušení nařízení (ES) č.. 1784/1999

Cíle

ESF by měl podporovat koncepce a priority s cílem pod-
pořit pokrok směrem k plné zaměstnanosti, zlepšení 
kvality a produktivity práce, sociální integraci a solida-
ritu (viz Evropskou strategii zaměstnanosti (EES).. Zvláště 
by měl ESF respektovat cíle EU v oblasti sociální integ-
race, vzdělávání a školení a rovných příležitostí mužů 
a žen.. ESF soustřeďuje svou podporu na stanovený po-
čet tématických priorit, které odrážejí cíle Politiky sou-
držnosti EU (článek 3 nařízení ESF).. 

Programování

ESF bude ve finančním období 2007–13 fungovat 
na programovacím principu.. Stanovení strategické ori-
entace a příprava programových dokumentů pro struk-
turální fondy a Fond soudržnosti bude probíhat ve 
třech krocích: 1) Rada Evropy schválí Strategické po-
kyny EU pro soudržnost k financování, 2) Členské státy 
připraví národní strategické referenční rámce (NSRR), 
které určí strategické regionální a tématické priority 
v souladu s prioritami EU 3) Členské státy připraví ope-
rační programy (OP), které budou definovat konkrétní 
aktivity podporované prostřednictvím ESF (stejně jako 
ERDF a CF) na úrovni členských států.. NSRR a OP bu-
dou pokrývat období od 1.. ledna 2007 do 31.. prosince 
2013.. Oba tyto dokumenty budou předloženy Komisi 
ke schválení..

Operační programy ESF budou odrážet strategické 
volby a priority a zřejmě v nich nebude prostor pro po-
drobné seznamy podporovaných aktivit.. Přesto bude 
možné do nich zahrnout priority v oblasti životního pro-
středí, včetně souvislostí s implementací Natury 2000 
(např.. reforma státní správy členských zemí potřebná 
pro ochranu a péči o životní prostředí)

Tabulka 11: klíčová DaTa  
implemenTačního proCesu pro esf

Událost Datum
Vytvořeny Strategické pokyny 
EU pro soudržnost 

přijato 6.. října 2006 (rozhodnutí 
Rady 2006/702/EC)

Členské státy přípravují a zasí-
lají NSRR 

Během pěti měsíců od schvá-
lení Strategických pokynů EU 
(Obecné nařízení, článek 28..2..)

Členské státy připravují a zasílají 
návrhy operačních programů 
pro ESF

Ne více než 5 měsíců od rozhod-
nutí Komise o NSRR (Obecné 
nařízení, článek 32..3) případně 
současně s prezentací NSRR 
(Obecné nařízení, článek 28..2)..

Komise může požadovat, aby 
členské státy provedli změny 
v návrzích
Komise by měla schválit každý 
operační program 

Co nejdříve, nejpozději do čtyř 
měsíců od oficiálního zaslání OP 
členskými státy (Obecné naří-
zení, článek 32..5)..

Operační programy pro ESF 
vstupují v platnost

1.. ledna 2007

Členské státy představí Komisi 
zprávu o postupu implemen-
tace NSRR

Poprvé v roce 2008 a poté nej-
později 1.. října každého roku 

Operační programy pro ESF 
končí

31.. prosince 2013

Tabulka 12: seznam klíčovýCh článků  
nařízení esf ve vzTahu k naTuře 200010

Článek Text
Cíle konvergence a regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 

3(1)a ii Navrhování a šíření inovativních a produktivnějších fo-
rem organizace práce, včetně zlepšení ochrany zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti, zjišťování budoucích pra-
covních a kvalifikačních požadavků a rozvoje specific-
kých služeb v oblasti zaměstnanosti, odborné přípravy 
a podpory pro pracující, včetně přeřazování na jinou 
práci, v souvislosti s restrukturalizací podniků a odvětví 
Cíl konvergence

3(2)b i Posilování institucionální kapacity a výkonnosti ve-
řejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální 
a místní úrovni a případně též sociálních partnerů a ne-
vládních organizací s ohledem na reformy, zdokonalení 
právní úpravy a řádnou správu věcí veřejných zejména 
v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, vzdělávání, so-
ciálních věcí, životního prostředí a soudnictví, zejména 
podporou: mechanismů ke zlepšení vypracovávání, mo-
nitorování a hodnocení politik a programů, mimo jiné 
pomocí studií, statistik a odborných doporučení, pod-
pory koordinace mezi jednotlivými resorty a dialogu 
mezi důležitými veřejnými a soukromými činiteli 

3(2)b ii Posilování institucionální kapacity a výkonnosti ve-
řejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální 
a místní úrovni a případně též sociálních partnerů a ne-
vládních organizací s ohledem na reformy, zdokonalení 
právní úpravy a řádnou správu věcí veřejných zejména 
v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, vzdělávání, so-
ciálních věcí, životního prostředí a soudnictví, zejména 
podporou: budování kapacit pro provádění politik 
a programů v odpovídajících oblastech, mimo jiné též 
pokud jde o prosazování právních předpisů, zejména 
prostřednictvím trvalého vzdělávání vedoucích i ostat-
ních pracovníků a cílené podpory klíčových služeb, in-
spektorátů a socioekonomických činitelů, včetně soci-
álních partnerů a partnerů z oblasti životního prostředí, 
příslušných nevládních organizací a reprezentativních 
profesních organizací
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11 Poznámka: tuto příručku nelze používat jako náhradu 
za referenční příručku k oficiálně publikovanému textu 
nařízení, který bude právně závazný pro činnost fondu.

Fond soudržnosti

Nařízení Rady (ES) č.. 1083/2006 ze dne 11.. července 2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regi-
onální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu sou-
držnosti a o zrušení nařízení (ES) č.. 1260/1999; a

Nařízení Rady (ES) č.. 1084/2006 ze dne 11.. července 
2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.. 
1164/94 

Je velmi nepravděpodobné, že by Fond soudržnosti byl 
použit k přímému financování Natury 2000, nicméně 
mohou se vyskytnout situace, kde lokality Natury 2000 
budou mít nepřímý prospěch z projektů financovaných 
tímto fondem.. 

Cíle

Podpora z Fondu soudržnosti bude poskytována:

•	 Transevropským	dopravním	sítím,	zvláště	projek-
tům v evropském zájmu (Rozhodnutí č.. 1692/96/
EC); 

•	 Životnímu	prostředí	v	rámci	priorit	stanovených	
pro politiku Společenství na ochranu životního pro-
středí podle politiky a akčního programu v oblasti 
životního prostředí.. V této souvislosti může fond 
rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitel-
ným rozvojem, které představují nesporné přínosy 
z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů ener-
gie a v odvětví dopravy, mimo transevropské sítě, 
do železniční, říční a námořní dopravy, systémů 
intermodální dopravy a jejich vzájemné interope-
rability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, 
ekologické městské dopravy a veřejné hromadné 
dopravy; 

Programování

Fond soudržnosti bude ve finančním období 2007–13 
fungovat na programovacím principu.. Stanovení stra-
tegické orientace a příprava programových dokumentů 
pro strukturální fondy a Fond soudržnosti bude probí-
hat ve třech krocích: 1) Rada Evropy schválí Strategické 
pokyny EU navržené Komisí, 2) Členské státy připraví 
národní strategické referenční rámce (NSRR), které 
učí strategické regionální a tématické priority v sou-
ladu s prioritami EU 3) Členské státy připraví operační 
programy (OP), které budou definovat ucelený soubor 
priorit podporovaných prostřednictvím Fondu soudrž-
nosti.. Každá prioritní osa bude zahrnovat skupinu opat-
ření.. NSRR a operační programy budou pokrývat ob-
dobí od 1..1.. 2007 do 31..12.. 2013.. Operační programy 
jsou schvalovány EK.. 

Aktivity, které nejsou zahrnuty v kontextu prioritních os, 
nebude možné kofinancovat z tohoto fondu..

Tabulka 13: klíčová DaTa  
implemenTačního proCesu pro fonD souDržnosTi 

Událost Datum
Vytvořeny Strategické pokyny 
EU pro soudržnost 

přijato 6.. října 2006 (rozhodnutí 
Rady 2006/702/EC)

Členské státy přípravují a zasí-
lají NSRR 

Během pěti měsíců od schvá-
lení Strategických pokynů EU 
(Obecné nařízení, článek 28..2..)

Členské státy zasílají operační 
programy

Ne více než 5 měsíců od rozhod-
nutí Komise o NSRR (Obecné 
nařízení, článek 32..3) případně 
současně s prezentací NSRR 
(Obecné nařízení, článek 28..2)..

Tabulka 14: seznam klíčovýCh článků nařízení 
fonDu souDržnosTi ve vzTahu k naTuře 200011

Článek Text
2 (1)b Pomoc z fondu se poskytuje vyváženým způsobem 

a s přihlédnutím ke zvláštním potřebám každého přijí-
majícího členského státu z hlediska investic a infrastruk-
tury na opatření v těchto oblastech: životní prostředí 
v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství 
na ochranu životního prostředí podle politiky a akč-
ního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí sou-
visejících s udržitelným rozvojem, které představují 
nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž 
do energetické účinnosti a využívání obnovitelných 
zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo transevrop-
ské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů 
intermodální dopravy a jejich vzájemné interoperability, 
řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy
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Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+)

LIFE+ se bude skládat ze tří komponent: LIFE+ Příroda 
a biodiverzita, LIFE+ Politika a správa životního pro-
středí a LIFE+ Informace a komunikace..

Cíle

Specifické cíle LIFE+ Příroda a biodiverzita jsou uve-
deny v článku 4(2):

•	 přispívat	k	implementaci	politiky	a	legislativy	v	ob-
lasti ochrany přírody a biodiverzity […]; a podpo-
rovat další rozvoj a implementaci soustavy Na-
tura 2000, včetně pobřežních a mořských stanovišť 
a druhů;

•	 přispívat	k	stabilizaci	základny	vědomostí	pro	rozvoj,	
posuzování, monitoring a vyhodnocování politky 
a legislativy EU v oblasti ochrany přírody a biodiver-
zity;

•	 podporovat	vytváření	a	implementaci	koncepčních	
přístupů a nástrojů pro monitoring a posuzování 
přírody a biodiverzity a faktorů, tlaků a reakcí, které 
je ovlivňují, zvláště ve vztahu k dosažení cíle zasta-
vení poklesu biodiverzity na území EU do roku 2010 
a ohrožení přírody a biodiverzity působením změny 
klimatu;

•	 poskytnout	podporu	rozvoji	lepší	správy	životního	
prostředí rozšířením účasti zainteresovaných skupin 
včetně nevládních organizací v konzultacích a při 
implementaci politiky a legislativy v oblasti ochrany 
přírody a biodiversity.. 

Programování

Fond LIFE+ Fund bude fungovat na principu vícele-
tého programování řízeného Komisí.. Komise vytváří 
návrh víceletých strategických programů pro období 
2007–10 a 2011–13.. Tyto programy budou definovat 
principiální cíle a prioritní oblasti aktivit, typy opatření 
a očekáváné výsledky finanční podpory EU.. Pracovní 
program pro první víceleté období 2007–10 je obsažen 
v Nařízení jako příloha (Příloha II)..

K těmto víceletým programům Komise navíc poskytuje 
informace o indikativním rozpočtovém podílu alokace 
LIFE+ mezi členské státy určeném kritérii zahrnujícími 
velikost a hustotu jejich populace a podíl SCI podle 
směrnice o stanovištích.. Tyto rozpočtové podíly budou 
vypočteny pro víceleté období 2007–10 a 2011–13..

V rámci těchto víceletých strategických programů vy-
pisuje Komise výzvy pro návrhy projektů.. Členské státy 
přijímají a shromažďují jednotlivé návrhy a přeposílají je 
dále Komisi k ohodnocení.. Komise nakonec rozhodne, 
které projekty by měly být financovány z ročního roz-
počtu LIFE+.. Při výběru projektů jsou upřednostňovány 
ty, které nejvíce přispějí k environmentálním cílům celé 
EU, včetně nadnárodních projektů..

Co se týče vstupů na národní úrovni, mohou členské 
státy, od 2008 dále, zasílat Komisi stanoviska k jejich ná-
rodním ročním prioritám (dle seznamu priorit v Příloze 
I), Je třeba poznamenat, že tyto roční priority jsou od-
lišné od jakýchkoli plánů a programů připravovaných 
v rámci EAFRD, EFF, Strukturálních fondů a Fondu sou-
držnosti.. V odpovědi na výzvu Komise mohou členské 
státy též uvádět písemné poznámky k jednotlivým ná-
vrhům projektů vysvětlujícím jak návrh projektu při-
spívá k národním ročním prioritám.. Každoroční výzvy 
Komise k zasílání návrhů projektů a konečný výběr 
úspěšných žádostí musí brát v potaz tyto národní roční 
priority..

Výjimka z poskytování podpory: Článek 9 návrhu 
LIFE+ uvádí: ‘Nebudou podpořena opatření, která spl-
ňují požadavky a hlavní záběr, či kterým je poskytována 
podpora z, jiných finančních nástrojů EU, včetně Evrop-
ského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociál-
ního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zeměděl-
ského fondu rozvoje venkova, Rámcového programu 
pro konkurenceschopnost a inovace, Evropského ry-
bářského fondu a Sedmého rámcového programu 
pro výzkum, technologický vývoj a demonstrační akti-
vity..’ V rámci tohoto Nařízení jsou příjemci povinni po-
skytnout informace o financování, které obdrželi z roz-
počtu Společenství, a o právě podávaných žádostech 
o financování ze zdrojů Společenství.. Komise a členské 
státy podnikají kroky k zajištění koordinace a komple-
mentarity s ostatními nástroji Společenství.. Komise po-
dává zprávy o této problematice v rámci střednědobé 
aktualizace a závěrečného vyhodnocení poskytnutého 
v článku 15.. To znamená, že LIFE+ by měl být používán 
k financování aktivit v takových případech, kdy národní 
implementace ostatních zdrojů Společenství diskuto-
vaných v této brožuře nepředpokládá způsobilost k fi-
nancování.. Tato brožura může poskytnout pomoc při 
kontrole komplementarity.. Konečné rozhodnutí může 
být provedeno na národní či regionální úrovni imple-
mentace..
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12 Poznámka: tuto příručku nelze používat jako náhradu 
za referenční příručku k oficiálně publikovanému textu 
nařízení, který bude právně závazný pro činnost fondu.

13 resp.. Směrnice EU o ptácích a stanovištích

Tabulka 15: klíčová DaTa  
implemenTačního proCesu pro fonD life+

Událost Datum
Komise schvaluje první ví-
celetý strategický program 
pro 2007–10 

Přijato současně s Nařízením 
(Příloha II)

Členské státy zasílají národní 
roční priority Komisi 

Co nejdříve od schválení prv-
ního víceletého strategického 
programu, nejpozději do data 
následně stanoveného Komisí (v 
souladu s článkem 14(2)a))

Fondu LIFE+ zahajuje činnost, 
první výzva vyhlášena Komisí

podzim 2007 

Výzvy vyhlašované komisí každoročně od r.. 2007

Klíčový článek nařízení pro LIFE+  
ve vztahu k Natuře 200012

Klíčovým článkem nařízení pro LIFE+ ve vztahu k Na-
tuře 2000 je článek 3, který stanoví požadavky pro opat-
ření a projekty podporované v rámci tohoto Nařízení..

Dle článku 3, projekty financované LIFE+ musí splňovat 
následující požadavky:

•	 být	v	zájmu	EU	skrze	významné	přispění	k	dosažení	
obecného cíle LIFE+ uvedeného v článku 1(2); a

•	 být	technicky	a	finančně	koherentní,	proveditelné	
a nákladově efektivní..

Aby navíc byla zajištěna přidaná hodnota projektu 
v rámci Evropy a aby nedošlo k financování duplicitních 
aktivit, projekty musí splňovat alespoň jeden z následu-
jících požadavků:

•	 být	nejlepším	dostupným	nebo	demonstrač-
ním projektem pro implementaci směrnice Rady 
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků nebo 
směrnice Rady 92/43/EHS13 nebo 

•	 být	inovativním	nebo	demonstračním	projektem	
vztaženým k environmentálním cílům EU, včetně 
rozvoje a šíření nejlepších dostupných metod, 
know-how a technologií;

•	 být	osvětovou	kampaní	a	speciálním	školením	v	ob-
lasti prevence požárů

•	 být	opatřením	pro	rozvoj	a	implementaci	cílů	EU	
související s širokým, jednotným, komplexním 
a dlouhodobým monitorováním lesů a environmen-
tálních interakcí..

Další, podrobnější informace o možných opatřeních 
způsobilých k financování je uvedena v Příloze I Naří-
zení.. Bod (j) této přílohy uvádí seznam specifických 
opatření, u nichž se předpokládá financování z kompo-
nenty LIFE+ Příroda a biodiverzita.. Tato opatření zahr-
nují:

•	 péči	o	lokality	a	druhy	a	plánování	využití	lokality,	
včetně zlepšování ekologické ucelenosti sítě Natura 
200

•	 monitoring	stavu	ochrany,	včetně	vytváření	proce-
dur a struktur pro takový monitoring

•	 rozvoj	a	implementaci	akčních	plánů	ochrany	druhů	
a biotopů

•	 rozšíření	sítě	Natura	2000	v	mořských	oblastech	a
•	 nákup	půdy	(s	několika	existujícími	omezeními	uve-

denými v Příloze)

Dále je velmi významný článek 9, který určuje omezení 
způsobilosti projektů (viz výše).. 
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14 Viz: http://europa..eu..int/comm/research/future/ 
index_en..cfm a www..cordis..lu/fp7/

15 Poznámka: tuto příručku nelze používat jako náhradu 
za referenční příručku k oficiálně publikovanému textu 
nařízení, který bude právně závazný pro činnost fondu.

7. Rámcový program pro výzkum (FP7)

Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady 
č.. 1982/2006/ES ze dne 18.. prosince 2006 o sedmém 
rámcovém programu Evropského společenství pro vý-
zkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–13)

Cíle

7.. rámcový program pro výzkum (FP7) stanoví priority 
a aktivity EU v oblasti výzkumu a technického rozvoje 
na období od 1.. ledna 2007 do 31.. prosince 2013.. Cíle 
FP7 jsou zvláště zaměřeny na podporu cílů Lisabonské 
agendy prostřednictvím výzkumných aktivit financova-
ných EU.. 

FP7 bude mimo jiné podporovat mezinárodní výzkum 
v určených tématických oblastech, jako je životní pro-
středí (článek 2 Rozhodnutí).. Klíčová environmentální 
témata v rámci FP7 jsou 1) prognózy klimatických, eko-
logických, pozemních a oceánských změn 2) nástroje 
a technologie pro monitoring, prevenci a zmírnění en-
vironmentálních tlaků a rizik na lidské zdraví, a 3) ná-
stroje a technologie pro udržitelnost přirozeného a člo-
věkem vytvořeného prostředí..

Programování

FP7 bude závazný pro období od 1.. ledna 2007 
do 31.. prosince 2013.. Jednotlivé návrhy projektů 
pro FP7 budou přijímány na základě výzev pro speci-
fické oblasti Rámcového programu.. Výzvy budou pub-
likovány ve Věstníku EU a další informace bude možné 
nalézt na internetových stránkcách Europa a Cordis14..

Tabulka 16: klíčová DaTa implemenTačního  
proCesu pro rámCový program pro výzkum fp7

Událost Datum
FP7 zahájen začátek 2007
První výzva k podávání pro-
jektů v rámci FP7 a schválení 
prvních projektů 

Od začátku 2007

Další projektové výzvy a reali-
zace projektů v rámci FP7

2007–13

Konec FP7 2013

Tabulka 17: seznam klíčovýCh článků 
rámCového programu pro výzkum 
fp7 ve vzTahu k naTuře 200015

Článek Text
2(1)(i)f Spolupráce: podpora všech výzkumných činností 

v rámci nadnárodní spolupráce v těchto tematických 
oblastech: životní prostředí (včetně změny klimatu)

2(1)(i)g Spolupráce: podpora všech výzkumných činností 
v rámci nadnárodní spolupráce v těchto tematických 
oblastech: doprava (včetně letectví)

Program budování kapacit může mít význam pro infrastrukturu 
(článek 2(iv)).. Témata potravinářství , zemědělství a rybolov, a bi-
otechnologie mohou být relevantní pro program spolupráce (člá-
nek 2(1)(i) b)..

 http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm
 http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm
http://www.cordis.lu/fp7/
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PÉČE 
O LOKALITY NATURY 2000

vyplývající z nového integrovaného přístupu k financo-
vání Natury 2000, ale také potřebu aktivně vyhledávat 
fondy z širokého rozsahu zdrojů..

Níže uvádíme popis několika hypotetických rozsáh-
lejších projektů, ve kterých jsou pro podporu různých 
aspektů péče využity fondy EU.. Specifická opatření 
uvedená v příkladech jsou zahrnuta v níže uvedených 
tabulkách.. Doufáme, že příkladem, jak by tyto projekty 
mohly získat podporu, ukážeme aktérům projektů 
ochrany přírody v Evropě různé příležitosti financování 
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Příklad 1: 

Ochrana medvědů v lokalitách Natury 2000

Medvěd hnědý (Ursus arctos) je nejrozšířenějším medvědem na světě.. Hnědí mědvědi mají masivní hlavu a krátký 
nos, okrouhlé nenápadné uši, malé oči, krátký ocas a mohutně stavěné tělo s nápadným hrbem v kohoutku.. Med-
vědi mají nízkou porodnost a jsou ohroženi úmrtími způsobenými člověkem.. Jsou to všežravci a mají rozsáhlé 
životní teritorium, takže jsou citliví na změny ve využití půdy.. Nejlepší oblasti výskytu medvěda v Evropě již zmi-
zely v důsledku odlesňování a hospodářského využití lesa.. Klíčová medvědí stanoviště a koridory musí být účinně 
chráněny.. Ale pro přežití medvěda není důležitá jen ochrana stanovišť.. Změna postoje veřejnosti a adaptivní ma-
nagement mají zásadní význam pro přežití tohoto druhu.. Prostřednictvím osvěty a vzdělávání je třeba informat 
lidi žijící v oblastech výskytu medvěda o jeho chování a ekologii.. Zemědělci by měli být podporováni v používání 
klasických metod hlídání dobytka, aby se omezily konflikty vznikající napadáním dobytka.. 

Aktivity, které by byly potřebné v rámci projektu „Ochrana medvědů v lokalitách Natury 2000” [číslo akti-
vity odkazuje k označení v níže uvedených tabulkách]:

•	 Školení	pro	pracovníky,	zabývající	se	ochranou	medvěda	[aktivity	3, 21] 
•	 Obnova	lokalit,	zlepšení	podmínek	pro	medvěda	 

(např.. výsadba tradičních ovocných stromů poskytujících potravu) [aktivity 13, 15]
•	 Dlouhodobé	monitorování	jedinců	[aktivity	17, 19]
•	 Sčítání	medvědí	populace	[aktivita	2]
•	 Vzdělávání	širší	veřejnosti	[aktivity	20, 21]
•	 Podpora	rozvoje	a	prodeje	výrobků	propagujících	medvěda	[aktivity	15, 16]
•	 Spolupráce	s	obdobným	projektem	v	sousedním	regionu	[aktivita	20]
•	 Odstraňování	migračních	bariér	v	medvědích	koridorech	(zelené	nadchody	a	podchody)	[aktivita	13]
•	 Intenzivní	práce	s	veřejností	s	cílem	dosáhnout	kladného	postoje	k	medvědům	[aktivita	20] 
•	 Vyhodnocení	práce	s	veřejností	[aktivita	20]
•	 Lobying	a	informování	zainteresovaných	skupin	[aktivita	20]
•	 Příprava	a	aktualizace	plánů	péče	za	účasti	zainteresovaných	skupin	[aktivity	5, 8]
•	 Preventivní	opatření	pro	snížení	škod	(elektrické	ploty,	hlídací	psi)	[aktivity	15, 24]
•	 Vytváření	ochranných	pásem	okolo	lokalit	(na	zemědělské	půdě)	[aktivity	15, 16]
•	 Výstavba	a	údržba	naučných	stezek	uvnitř	lokalit	[aktivity	22, 25]
•	 Výstavba	infrastruktury	pro	návštěvníky	(návštěvnické	středisko)	[aktivita	25]
•	 Výstavba	infrastruktury	pro	ochranu	druhu	(ohrady	pro	zraněné	jedince)	[aktivita	24]
•	 Prevence	rizik	v	oblasti	(opatření	proti	lesním	požárům)	[aktivita	18]

V níže uvedených tabulkách jsou opatření týkající se tohoto projektu označeny takto:  ..

Ursus arctos, medvěd hnědý.. 
© WWF-Canon/Michel Gunther
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Příklad 2:

Obživa ze zemědělství a lesnictví v lokalitách Natury 2000

Zemědělská usedlost se skládá z několika polí umístěných podél jednoho břehu řeky, bukového lesa s výskytem 
fragmentů jehličnatého lesa a prameniště.. Původní struktura lesa byla jednověká, klasicky produkční.. Některé 
parcely lesa byly progresivně změněny směrem k vícepatrové struktuře.. Ostatní parcely jsou určeny k produkci 
kvalitního dřeva.. Některé zbytkové části lesa jsou využívány k výrobě energie.. Jedna z parcel se nachází v ob-
lasti prameniště.. Původní kultura jehličnatého lesa byla zcela vytěžena a odtoky byly utěsněny zbytky po těžbě 
s cílem obnovit původní úroveň vlhkosti.. Zvolený lesnický postup je přirozená obnova,v místech, kde přirozená 
obnova neprobíhá dostatečně rychle, doplněná výsadbou vhodných lesních druhů.. Předpokládána je zde přiro-
zená obnova flóry, fauny a polopřirozeného stanoviště.. Tento typ managementu je považován za trvale udržitelný 
a umožní zvýšení diversity při zachování ziskovosti lesa.. Zemědělské plochy jsou obdělávány každoročně.. Některé 
jsou určeny pro rostlinnou výrobu, jiné jsou užívány pro produkci píce.. Pole jsou obhospodařovány v rámci agro-
environmentálních programů, včetně opatření pro zachování diverzity hmyzu.. 

Aktivity, které by byly potřebné v rámci projektu „Obživa ze zemědělství a lesnictví v lokalitách Natury 2000” 
[číslo aktivity odkazuje k označení v níže uvedených tabulkách]:

Lesnictví
•	 Výsadba	přizpůsobená	lokalitě	s	využitím	různých	druhů	s	cílem	vytvoření	vícepatrové	struktury	[aktivita	12] 
•	 Ochrana	starých	a	suchých	stromů	[aktivita	12]
•	 Kontrola	nepůvodních	druhů,	které	by	mohly	poškodit	stanovště	[aktivita	14]
•	 Zvýšení	genetické	diverzity	[aktivita	12]
•	 Proměnné	rozestupy	mezi	nově	vysazovanými	stromy	[aktivita	12]
•	 Odstranění	odvodňovacích	rýh	z	prameniště	[aktivita	12]
•	 Monitoring	stavu	parcel	[aktivita	14]
•	 školicí	program	pro	personál	[aktivita	21]
•	 Rozvoj	infrastruktury	(vytvoření	přístupových	cest,	ochrana	proti	okusu	pomocí	plotů	apod.)	[aktivita	25]
Zemědělství
•	 Vytvoření	biopásem	kolem	polí	[aktivita	12]
•	 Zpoždění	seče	luk,	odstranění	veškeré	posečené	trávy	[aktivita	12]
•	 Střídání	spásaných	a	sečených	ploch	během	roku	[aktivita	12]
•	 Ochrana	živých	plotů	mimo	jiné	pro	ochranu	dobytka	[aktivita	12]
Informace a komunikace
•	 Komunikační	a	informační	kampaň	určená	veřejnosti	a	školám	ve	spolupráci	 

s výzkumnými pracovišti [aktivity 20, 21] 
•	 Instalace	značek	a	tabulí	[aktivita	22]
•	 Vytvoření	infrastruktury	pro	veřejné	využití	(například:	prezentační	místnost	 

pro místní produkty, ohrazení apod..) [aktivita 22]

V tabulkách jsou opatření týkající se tohoto projektu označeny takto:  ..

Krajina u Wachau.. 
© Josef Pennerstorfer
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Příklad 3:

Trvale udržitelná správa povodí včetně ochrany biotopu  

vydry říční a turistických aktivit v lokalitě Natury 2000

Blueriver je jednou z nejkrásnějších řek Evropy.. Některé úseky řeky jsou vyhlášeny jako lokality Natury 2000 pro-
tože se zde nacházejí druhy i stanoviště uvedené ve Směrnici o stanovištích.. Například se zde nachází biotopy 
vydry říční, sarančat ve štěrkových lavicích a v přilehlých tůních žije mnoho vážek .. Podél řeky si rády hrají děti, 
protože je zde stále co objevovat.. Turistika je na vzestupu, jelikož region má bohatou přírodu a nabízí mnoho 
příležitostí pro aktivity v přírodě, jako např.. pěší turistika, cyklistika, kanoistika, pozorování zvířat (vydry) apod.. 
V důsledku přehrad vybudovaných v horní části řeka proudí rychleji a trvale se zahlubuje.. To působí problémy 
pro významná přírodní stanoviště spojená s řekou.. Mnoho tůní vysychá, rychleji proudící řeka tvoří méně ramen 
než dříve.. Tím se take zvyšuje tlak návštěvníků v posledních zachovaných přírodních biotopech.. Povodí řeky se 
rozkládá na území dvou členských států.. 

Aktivity, které by byly potřebné v rámci projektu „Trvale udržitelná správa povodí včetně ochrany biotopu 
vydry říční a turistických aktivit v lokalitě Natury 2000” [číslo aktivity odkazuje k označení v níže uvede-
ných tabulkách]:

•	 Osvěta	místních	obyvatel	s	cílem	získat	podporu	pro	revitalizaci	řeky	[aktivita	20]
•	 Odstranění	přehrad	[aktivita	12]
•	 Výkup	pozemků	pro	revitalizaci	řeky	[aktivita	23]
•	 Instalace	rybích	přechodů	[aktivita	24]
•	 Stavba	návštěvnického	střediska	[aktivita	25]
•	 Instalace	ohniště	na	grilování	pro	turisty	poblíž	řeky	(aby	se	zmenšilo	riziko	ilegálních	ohňů)	[aktivita	22]
•	 Výroba	letáků	pro	turisty	[aktivity	3, 20]
•	 Vyznačení	cyklostezky	kolem	řeky	[aktivita	22]
•	 Monitoring	populace	vážek	a	sarančat	[aktivita	17]
•	 Reintrodukce	endemických	raků	[aktivita	13]
•	 Propoagace	ponechání	uschlých	stromů	v	lužním	lese	[aktivita	12]

V tabulkách jsou opatření týkající se tohoto projektu označeny takto:  ..

Lutra lutra, vydra říční.. 
© WWF-Canon/Sanchez & Lope
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Příklad 4: 

Projekt ochrany sviňuchy obecné

Sviňucha obecná (Phocoena phocoena) je jedním z nejmenších kytovců na světě, dorůstající délky 1,55 metrů 
a hmotnosti 55 kilogramů.. Sviňucha obecná obývá obvykle pobřežní vody, objevuje se pravidelně v zátokách, 
ústích řek a v přístavech.. Populace sviňuch jsou ohroženy náhodným úmrtím při rybolovu.. Druh je ohrožen také 
v důsledku lodního provozu a chemickým znečištěním a hlukem.. Pro identifikaci klíčových lokalit sviňuchy obecné, 
které musí být chráněny a musí mít zvláštní péči, je třeba dodatečného výzkumu.. Rybáře je třeba podpořit ve vý-
robě a užívání vybavení, které minimalizují nechtěný odchyt sviňuch.. Důležitý je vývoj aktivních varovných zaří-
zení (akustických plašičů) které upozorní sviňuchy na sítě a udrží je mimo ně.. 

Aktivity, které by byly potřebné v rámci projektu „Ochrana sviňuchy obecné”: [číslo aktivity odkazuje 
k označení v níže uvedených tabulkách]:

•	 Identifikace	a	vyznačení	oblastí	významných	pro	sviňuchu	obecnou	[aktivita	2]
•	 Výzkum	rozšíření	a	chování	sviňuchy	obecné	[aktivita	13]
•	 Dlouhodobý	monitoring	sviňuchy	obecné	[aktivita	17]
•	 Vývoj	a	použití	rybářských	zařízení	minimalizujících	nežádoucí	odchyt	(rybáři	a	vědci)	[aktivity	4, 13]
•	 Zlepšení	kvality	vody,	omezení	znečištění	[aktivita	12]
•	 Výzkum	v	oblasti	ochrany	a	managementu	zdrojů	potravy	pro	sviňuchu	obecnou,	 

např.. ryby a hlavonožci [aktivita 12]
•	 Školení	personálu	účastnícího	se	ochrany	sviňuchy	obecné	[aktivity	13, 21]
•	 Spolupráce	s	obodbným	projektem	v	sousedním	regionu	[aktivita	7] 
•	 Osvěta	a	informování	zainteresovaných	skupin,	např.	rybářů	a	pobřežních	hlídek	[aktivity	3, 20]
•	 Informování	širší	veřejnosti	pro	zvýšení	povědomí	veřejnosti	[aktivity	3, 20]
•	 Stavba	návštěvnického	střediska	[aktivity	25]

V tabulkách jsou opatření týkající se tohoto projektu označeny takto:  ..

Phocoena phocoena,  
Sviňucha obecná.. 
© WWF/Bernd Lammel
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Příklad 5:

Management suchých luk v lokalitách Natury 2000 

„Bohatství květin” – je slogan používaný pro kopcovitou lokalitu Natury 2000 Květinový kopec.. Zemědělci obhos-
podařují pozemky tradičními, trvale udržitelnými metodami.. Většina luk je velmi suchá a neproduktivní.. Část z nich 
je kosena pouze jednou ročně.. Některé louky jsou využívány pro pastvu koz.. Kozí mléko je kvalitní v důsledku vy-
soké jakosti luk, místní poptávka je však nedostatečná pro prodej celé produkce.. Před několika lety se zemědělci 
rozhodli zasadit stormy ve vlhčích částech lokality.. Některé z nich se neujaly, ale některé výsadby místních druhů 
rostly velmi dobře a zemědělci začali využívat jejich dřevo na otop a jako stavební dřevo.. Je obtížné přesvědčit 
mladé farmáře, aby dále používali tradiční zemědělské a lesnické postupy.. Někteří z nich by chtěli pěstovat víno 
a někteří z nich už farmaření zanechali.... Někteří se věnují zemědělské činnosti jen na částečný úvazek a část su-
chých luk není obhospodařována.. Tyto oblasti zarůstají dřevinami.. Některé vzácné druhy motýlů, které jsou vázány 
na suchá stanoviště bez stromů a keřů, již z oblasti téměř vymizely..

Aktivity, které by byly potřebné v rámci projektu „Management suchých luk v lokalitách Natury 2000”: 
[číslo aktivity odkazuje k označení v níže uvedených tabulkách]:

•	 Zpracování	plánu	péče	pro	suché	louky	[aktivita	5]
•	 Nákup	koz	pro	pastvu	[aktivita	13]
•	 Stavba	společného	chléva	pro	kozy	[aktivita	12]
•	 Instalace	dřevěné	ohrady	kolem	suchých	luk	[aktivita	12]
•	 Prostředky	pro	mechanické	kosení	nespásaných	částí	luk	jednou	ročně	[aktivita	13]
•	 Nákup	sekaček	pro	farmáře	[aktivita	12]
•	 Odstranění	křovin	v	neobhospodařovaných	částech	luk	[aktivita	12]
•	 Prostředky	pro	trvale	udržitelný	management	původních	lesů	[aktivita	13]
•	 Rozvoj	malé	infrastruktury	(přístupových	cest)	v	lesích	a	lukách	[aktivita	10]
•	 Uspořádání	konference	o	managementu	suchých	luk	[aktivita	7]
•	 Vývoj	loga	a	sloganu	pro	místní	zemědělské	výrobky	(např.	mléko)	[aktivita	20]
•	 Komunikační	školení	pro	správce	lokality	Natury	2000	[aktivita	21]
•	 Instalace	výstavní	plochy	pro	místní	produkty	na	farnosti	[aktivita	20] 

V tabulkách jsou opatření týkající se tohoto projektu označeny takto:  ..

Opuštěná zemědělská krajina 
ve středomoří.. 
© S.. Simis



33

Příklad 6:

Správa povodí se zemědělskými, akvakulturními  

a turistickými aktivitami v lokalitách Natury 2000

Řeka protéká údolím s venkovskou krajinou skládající se z úrodné zemědělské půdy, sadů, jehličnatých a listna-
tých stromů, rybích farem a turistických oblastí.. Město ležící podél řeky vypouští část nezpracovaných odpadních 
vod do řeky.. Probíhá projekt vvýstavby čističky.. Biocentra – odrazové můstky pro migrující vodní druhy – jsou roz-
místěna podél řeky s odstupem přibližně 20 km.. Průmyslové a venkovské aktivity jsou v těchto oblastech regulo-
vány, a přístup pro veřejnost je omezen.. Tyto lokality jsou vyznačeny v oblastech, které jsou významné pro chrá-
něné druhy (potravinová základna, místa odpočinku a rozmnožování).. Specifická fauna a flóra řeky a říčních břehů 
je monitorována ve spolupráci výzkumných pracovišť, rybářských a sportovních svazů a sdružení vlastníků půdy.. 
Jako protierozní opatření (a pro omezení znečištění vody v důsledku eroze) vysazují uživatelé přilehlých pozemků 
stromy a živé ploty.. V části řeky se nacházejí nádrže pro chov ryb..

Aktivity, které by byly potřebné v rámci projektu „Správa povodí se zemědělskými, akvakulturními a turis-
tickými aktivitami v lokalitách Natury 2000”: [číslo aktivity odkazuje k označení v níže uvedených tabul-
kách]:

•	 Územní	rozvoj	města,	projekt	čističky	vody	[aktivity	12, 25]
•	 Management	a	monitoring	biocenter	[aktivity	12, 13, 14]
•	 Management	a	monitoring	říční	fauny	a	flóry	[aktivity	12, 13, 14]
•	 Uzavírání	dobrovolných	dohod	s	vlastníky	půdy	podél	řeky	[aktivita	12]
•	 Výstavba	plotů	pro	ochranu	břehů,	zvláště	v	okolí	biocenter	[aktivita	12]
•	 Školení	personálu	ohledně	ekologického	managementu	rybích	farem	a	řeky	[aktivita	20]
•	 Osvěta	místních	obyvatel	a	spolupráce	se	vzdělávácími	institucemi	[aktivity	3, 21]
•	 Jednání	s	městem	a	zainteresovanými	skupinami	[aktivita	20]
•	 Infrastruktura	pro	rybářství	a	kanoistiku	včetně	zařízení	pro	handicapované	[aktivita	22]
•	 Výstražný	systém	pro	případ	nákazy	nebo	havárie	znečisťující	vodu	[aktivita	17]
•	 Turistický	produkt	pro	dovolenou	v	přírodě,	včetně	sportovního	rybolovu	[aktivita	20]
•	 Turistická	infrastruktura	(např.	hrázky,	stezky)	[aktivita	22]

V tabulkách jsou opatření týkající se tohoto projektu označeny takto:  ..

Meandry řeky Notec v Polsku.. 
© M.. Czasnoić
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Důležité poznámky k tabulkám

ERDF

Financování z ERDF je zaměřeno na produktivní investice (např.. infrastrukturu)..  
Proto je nutno aktivity spojené s Naturou 2000 integrovat do širšího kontextu rozvoje....

ERDF Čl. 6

Regiony způsobilé k financování z článku 6 ERDF (Evropská územní spolupráce), pro právní základ viz článek 7 
Obecného Nařízení (Nař.. ES 1083/2006): http://ec..europa..eu/regional_policy/sources/graph/cartes_en..htm 

CF

Aktivity související s Naturou 2000 často musí být zahrnuty do širšího kontextu rozvoje..

akTiviTa 1: řízení proCesu návrhu lokaliT

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny všechny žádné Obecně nezpůsobilé, musí 

být ukončeno do data 
vstupu – výjimka pro moř-
ské lokality..

 

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/cartes_en.htm
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akTiviTa 2: vĚDeCké sTuDie/invenTarizaCe pro iDenTifikaCi lokaliT 

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD       
52(d) Získávání do-

vedností a pod-
pora přípravy 
a implemen-
tace místních 
strategií rozvoje 

všechny 
možné

opatření nespe-
cifická pro typy 
území

viz čl.. 59
Podpora dle čl.. 52(d) má 
zahrnout: (a) studie dotče-
ných území; (b) opatření 
pro poskytování informací 
o oblasti a místní strategii 
rozvoje; […]

 

63 Leader všechny 
možné 
(v rámci ven-
kova)

všechny vy-
brané venkov-
ské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. V rámci místní strategie rozvoje, 
na úrovni místní akční skupiny 
veřejná a soukromá partnerství 
mohou provádět inventarizační 
výzkumy, včetně sčítání popu-
lací v rámci zvyšování místních 
dovedností a přípravy budou-
cích ekoturistických aktivit  
v dotčené oblasti..

EFF       
37(j) Podpora part-

nerství mezi 
vědci a provoz-
ními pracovníky 
v rybářském 
sektoru

rybáři, další pobřežní, moř-
ské a vnitro-
zemské vody, 
mokřady 

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: 
musí být prováděny za ak-
tivní podpory samotných 
rybářů nebo organizací 
podporujících výrobce 
nebo jiných organizací ur-
čených členskými státy…

Partnerství mezi rybáři a vědci 
může být využito pro výzkum ži-
vota v moři.. Data shromážděná 
rybáři mohou být využita při 
posuzování stavu území a zahr-
nuta do inventarizačních  
informací.. 

LIFE+       
3 Kritéria způso-

bilosti
všechny 
možné

všechny možné žádná Obecně nezpůsobilé, 
musí být ukončeno 
do data vstupu – výjimka 
pro mořské lokality..

 

FP7       
2(1)(i)(f ) Cíle a aktivity: 

životní pro-
středí (včetně 
klimatických 
změn)

všechny 
možné

všechny možné Nadnárodní 
spolupráce 

Kontext: výzkum – po-
drobnosti o tématech 
v rámci ŽP viz Příloha 1

Může financovat přeshraniční 
studie porovnávající podobné 
lokality.. Získané informace lze 
využít při určování prioritních 
lokalit.. V rámci studie mohou 
být rozvíjeny a zdokonalovány 
metody identifikace lokalit 
(např.. pro kandidátské země)..

Fond Popis Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 3: příprava záklaDníCh informaCí a publikaCe

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
20(a)(i) Odborná školení a informační aktivity, včetně šíření vě-

deckých informací a inovativní praxe, pro osoby činné 
v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví

zemědělci, lesníci opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Art 21: Podpora se nemá týkat kurzů, které jsou součástí běžných pro-
gramů systémů vzdělávání na úrovni středních a vyšších škol..

Příprava školicích materiálů pro zemědělce a lesníky,  
popisujících metody příznivé pro ochranu medvěda..

52(a)(iii) podpora turistiky všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 55.. Příprava základní série brožur o lokalitě zaměřené na přírodní  
turistiku, popisující jednotlivé lokality Natury 2000,  
nebo národní a regionální sítě..

52(c) Školení a informační aktivity pro ekonomické aktéry 
v oblastech zahrnutých do osy 3..

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 58.. Školení pro soukromé průvodce zvyšující jejich znalosti o chráněných 
oblastech, informace pro prázdninový personál farem 

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57.. Příprava výstav o přírodním dědictví a tradičním hospodaření spoje-
ných s lokalitami Natury 2000 
Odborná školení pro pracovníky správy chráněných oblastí o přírod-
ních hodnotách kulturní krajiny a tradičních formách hospodaření 

52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 59.. Příprava školicích materiálů o přínosu Natury 2000, potenciálních 
vlivech Natury 2000 na místní rozvoj – pro osoby připravující místní 
strategie rozvoje, ale i pro regionální nebo širší sítě aktérů zapojených 
do veřejno-soukromého partnerství pro místní rozvoj..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Zpracování místních strategií rozvoje pro danou oblast, která spojuje 
zájmy ochrany lokalit Natury 2000 s ekonomickými a sociálními zájmy, 
podpora projektů v rámci Leaderu, které připravují materiály pro zvy-
šování kapacit ve venkovských oblastech, např.. o možnostech ekotu-
ristiky.. 

EFF      
27(1)(a) Diverzifikace aktivit z hlediska podpory doplňkových 

pracovních příležitostí pro rybáře; 
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Poskytování informací pro rozvoj ekoturistiky v mořských a pobřež-

ních oblastech, např školení pro rybáře ohledně určování vzácných 
mořských druhů

27(1)(c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 
mořského rybolovu;

rybáři opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná žádná Příprava školicích informací o mořských lokalitách druzích pro potřeby 
provozovatelů ekoturistických služeb v oblasti; rekvalifikační pro-
gramy pro změnu zaměstnání rybářů dotčených Naturou 2000..

37(i) Zvyšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 
školicích metod a nástrojů; 

rybáři, další opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Příprava školicích informací pro rybáře ohledně metod rybolovu  
slučitelných s péčí o lokality Natury 2000, včetně šetrné  
a alternativní rybářské techniky.. 

44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 
zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Zajiš ování školicích a informačních materiálů o možných přínosech 
Natury 2000 pro ekonomické aktivity v mořských a pobřežních ob-
lastech – organizování seminářů pro rybáře zajímající se o možnosti 
ekoturistiky..44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostřednictvím podpory doplňko-

vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

44(1)(i) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Příprava školicích materiálů o přínosech Natury 2000 (v mořských 
a pobřežních oblastech) vlivy Natury 200 na místní rozvoj, pro místní 
a regionální aktéry zapojené do místního rozvoje..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná Obecně nezpůsobilé, musí být ukončeno do data vstupu – výjimka 

pro mořské lokality..
 

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 3: příprava záklaDníCh informaCí a publikaCe

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
20(a)(i) Odborná školení a informační aktivity, včetně šíření vě-

deckých informací a inovativní praxe, pro osoby činné 
v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví

zemědělci, lesníci opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Art 21: Podpora se nemá týkat kurzů, které jsou součástí běžných pro-
gramů systémů vzdělávání na úrovni středních a vyšších škol..

Příprava školicích materiálů pro zemědělce a lesníky,  
popisujících metody příznivé pro ochranu medvěda..

52(a)(iii) podpora turistiky všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 55.. Příprava základní série brožur o lokalitě zaměřené na přírodní  
turistiku, popisující jednotlivé lokality Natury 2000,  
nebo národní a regionální sítě..

52(c) Školení a informační aktivity pro ekonomické aktéry 
v oblastech zahrnutých do osy 3..

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 58.. Školení pro soukromé průvodce zvyšující jejich znalosti o chráněných 
oblastech, informace pro prázdninový personál farem 

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57.. Příprava výstav o přírodním dědictví a tradičním hospodaření spoje-
ných s lokalitami Natury 2000 
Odborná školení pro pracovníky správy chráněných oblastí o přírod-
ních hodnotách kulturní krajiny a tradičních formách hospodaření 

52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 59.. Příprava školicích materiálů o přínosu Natury 2000, potenciálních 
vlivech Natury 2000 na místní rozvoj – pro osoby připravující místní 
strategie rozvoje, ale i pro regionální nebo širší sítě aktérů zapojených 
do veřejno-soukromého partnerství pro místní rozvoj..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Zpracování místních strategií rozvoje pro danou oblast, která spojuje 
zájmy ochrany lokalit Natury 2000 s ekonomickými a sociálními zájmy, 
podpora projektů v rámci Leaderu, které připravují materiály pro zvy-
šování kapacit ve venkovských oblastech, např.. o možnostech ekotu-
ristiky.. 

EFF      
27(1)(a) Diverzifikace aktivit z hlediska podpory doplňkových 

pracovních příležitostí pro rybáře; 
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Poskytování informací pro rozvoj ekoturistiky v mořských a pobřež-

ních oblastech, např školení pro rybáře ohledně určování vzácných 
mořských druhů

27(1)(c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 
mořského rybolovu;

rybáři opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná žádná Příprava školicích informací o mořských lokalitách druzích pro potřeby 
provozovatelů ekoturistických služeb v oblasti; rekvalifikační pro-
gramy pro změnu zaměstnání rybářů dotčených Naturou 2000..

37(i) Zvyšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 
školicích metod a nástrojů; 

rybáři, další opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Příprava školicích informací pro rybáře ohledně metod rybolovu  
slučitelných s péčí o lokality Natury 2000, včetně šetrné  
a alternativní rybářské techniky.. 

44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 
zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Zajiš ování školicích a informačních materiálů o možných přínosech 
Natury 2000 pro ekonomické aktivity v mořských a pobřežních ob-
lastech – organizování seminářů pro rybáře zajímající se o možnosti 
ekoturistiky..44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostřednictvím podpory doplňko-

vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

44(1)(i) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Příprava školicích materiálů o přínosech Natury 2000 (v mořských 
a pobřežních oblastech) vlivy Natury 200 na místní rozvoj, pro místní 
a regionální aktéry zapojené do místního rozvoje..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná Obecně nezpůsobilé, musí být ukončeno do data vstupu – výjimka 

pro mořské lokality..
 

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí Natura 2000

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: ekonomická diverzifikace/modernizace (včetně zvyšování 
kapacit)

V rámci širšího (např..) ekoturistického projektu lze podpořit vydání zá-
kladních publikačních materiálů..

4(6) Cestovní ruch, včetně propagace přírodních a kulturních hodnot jako potenciálu 
pro rozvoj udržitelné turistiky, ochrana a obnova přírodního dědictví v rámci podpory 
socioekonomického rozvoje, podpora rozšiřování nabídky turistických služeb o služby 
s vysokou přidanou hodnotou a podpora prosazování nových, udržitelnějších modelů 
cestovního ruchu

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: popagace/rozvoj turistiky Může podpořit rozvoj informačních zdrojů pro turisty, např.. brožury, 
mapy..

4(10) Investice do vzdělávání, včetně odborné přípravy, přispívající ke zvýšení atraktivity 
a kvality života v regionu

Regiony pro cíl Konvergence  Příprava školicích materiálů pro lokality Natury 2000  
pro místní školy jako součást širší vzdělávací iniciativy.. 

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, především: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Cíl regionální konkurenceschopnosti 
a zaměstnanosti

Kontext: přírodní/kulturní dědictví, turistika Příprava infornačních materiálů v případě začlenění lokalit(y) Na-
tura 2000 jakožto integrální součásti kulturního dědictví oblasti 
(př.. v kontextu propagace udržitelné turistiky)

6(1)a Přeshraniční spolupráce: Podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
shraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) V rámci přeshraničních projektů lze popořit informační materiály o 
lokalitách Natury 2000 v regionech, prodej produktů z lokalit Na-
tury 2000 apod..  
Alternativně může financovat tvorbu informací zacílených na podporu 
ochrany přeshraničních přírodních zdrojů, např.. Natury 2000..6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 

strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společné péče o 
přírodní a kulturní zdroje a prevence přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: rozvíjení iniciativ v oblasti zaměstnanosti a školení 

6(2)b Nadnárodní spolupráce včetně bilaterální spolupráce v mořských oblastech nepokry-
tých bodem 6(1), prostřednictvím financování sítí a aktivit vedoucích k integrovanému 
územnímu rozvoji v oblastech: vodního hospodářství, energetická účinnost, prevence 
rizik a aktivity ochrany životního prostředí, se zřejmým přeshraničním rozměrem, včetně 
ochrany a správy povodí, pobřežních oblastí, mořských oblastí, mokřadů a vodohos-
podářských služeb; prevence požárů, sucha a povodní; podpora námořní bezpečnosti 
a prevence přírodních a technologických rizik; a ochrana a rozvoj přírodního dědictví 
v rámci podpory socioekonomického rozvoje a udržitelné turistiky

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Pro projekty nadnárodní spolupráce kde Natura 2000 hraje klíčovou 
roli, může obsahovat informace vztahující se k udržitelné správě po-
vodí, pobřežních zón a/nebo mokřadů, jsou-li relevantní vzhledem 
k nadnárodnímu managementu..

6(2)d Udržitelný rozvoj měst v kontextu nadnárodní spolupráce: posílení polycentrického roz-
voje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, se zřetelným nadnárodním dopadem.. 
Aktivity mohou zahrnovat vytvoření a zlepšování městských sítí a propojení město-ven-
kov; strategie k řešení běžných městsko-venkovských problémů; ochranu a podporu kul-
turního dědictví, a strategické zapojení rozvojových zón na nadnárodní bázi..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: městský rozměr, kulturní dědictví V kontextu nadnárodní spolupráce, může poskytovat informace jak 
minimalizovat antropogenní tlaky na / zlepšovat management území 
Natura 2000 v blízkosti měst..

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky prostřednictvím podpory: meziregionální spolu-
práce zacílené na inovace a znalostní ekonomiku a životní prostředí a prevenci rizik ve 
smyslu článku 5(1) a (2)

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

 Může financovat meziregionální projekty, kde Natura 2000 hraje klíčo-
vou roli v širší meziregionální spolupráci v oblasti životního prostředí 
a prevence rizik..

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky prostřednictvím podpory: výměny zkušeností týka-
jící se identifikace, přenosu a šíření příkladů dobré praxe zahrnujících udržitelný rozvoj 
měst, jak je popisován článkem 8

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

Může poskytnout příležitosti k tvorbě materiálů ve vztahu k budování 
kapacit a sítí pro odpovědné úřady – sdílení zkušeností, poskytování 
školení starými členskými státy pro nové, rozvoj sítí pro regionální 
správu území..

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky prostřednictvím podpory: činností zahrnujících stu-
die, sběry dat, pozorování a analýzy rozvojových trendů ve Společenství

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

ESF     
3(1)aii Zvýšení adaptability pracovníků a podniků, např.. rozvoj specializovaných zaměstnanec-

kých, školicích a podpůrných služeb, včetně převedení do jiného zaměstnání pro pracov-
níky v rámci restrukturalizace podniků a sektorů..

 Kontext: vytváření pracovních míst (např.. v případě restrukluralizace) V rámci projektů na vytváření pracovních míst lze využít pro přípravu 
vzdělávácích materiálů pro pracovníky přicházející do oblastí Na-
tury 2000..

3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-
cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování , včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora meziresortní spolupráce a dialogu veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Může být příležitostí pro vytváření materiálů pro zvyšování kapacity 
a podpory spolupráce veřejné správy – sdílení zkušeností, přenos zku-
šeností ze „starých” členských zemí novým, rozvoj sítí pro regionální 
management lokalit.. Příležitosti na úrovni strategií a akčních plánů..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí a programů

Regiony pro cíl Konvergence  

CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí Natura 2000

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: ekonomická diverzifikace/modernizace (včetně zvyšování 
kapacit)

V rámci širšího (např..) ekoturistického projektu lze podpořit vydání zá-
kladních publikačních materiálů..

4(6) Cestovní ruch, včetně propagace přírodních a kulturních hodnot jako potenciálu 
pro rozvoj udržitelné turistiky, ochrana a obnova přírodního dědictví v rámci podpory 
socioekonomického rozvoje, podpora rozšiřování nabídky turistických služeb o služby 
s vysokou přidanou hodnotou a podpora prosazování nových, udržitelnějších modelů 
cestovního ruchu

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: popagace/rozvoj turistiky Může podpořit rozvoj informačních zdrojů pro turisty, např.. brožury, 
mapy..

4(10) Investice do vzdělávání, včetně odborné přípravy, přispívající ke zvýšení atraktivity 
a kvality života v regionu

Regiony pro cíl Konvergence  Příprava školicích materiálů pro lokality Natury 2000  
pro místní školy jako součást širší vzdělávací iniciativy.. 

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, především: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Cíl regionální konkurenceschopnosti 
a zaměstnanosti

Kontext: přírodní/kulturní dědictví, turistika Příprava infornačních materiálů v případě začlenění lokalit(y) Na-
tura 2000 jakožto integrální součásti kulturního dědictví oblasti 
(př.. v kontextu propagace udržitelné turistiky)

6(1)a Přeshraniční spolupráce: Podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
shraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) V rámci přeshraničních projektů lze popořit informační materiály o 
lokalitách Natury 2000 v regionech, prodej produktů z lokalit Na-
tury 2000 apod..  
Alternativně může financovat tvorbu informací zacílených na podporu 
ochrany přeshraničních přírodních zdrojů, např.. Natury 2000..6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 

strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společné péče o 
přírodní a kulturní zdroje a prevence přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: rozvíjení iniciativ v oblasti zaměstnanosti a školení 

6(2)b Nadnárodní spolupráce včetně bilaterální spolupráce v mořských oblastech nepokry-
tých bodem 6(1), prostřednictvím financování sítí a aktivit vedoucích k integrovanému 
územnímu rozvoji v oblastech: vodního hospodářství, energetická účinnost, prevence 
rizik a aktivity ochrany životního prostředí, se zřejmým přeshraničním rozměrem, včetně 
ochrany a správy povodí, pobřežních oblastí, mořských oblastí, mokřadů a vodohos-
podářských služeb; prevence požárů, sucha a povodní; podpora námořní bezpečnosti 
a prevence přírodních a technologických rizik; a ochrana a rozvoj přírodního dědictví 
v rámci podpory socioekonomického rozvoje a udržitelné turistiky

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Pro projekty nadnárodní spolupráce kde Natura 2000 hraje klíčovou 
roli, může obsahovat informace vztahující se k udržitelné správě po-
vodí, pobřežních zón a/nebo mokřadů, jsou-li relevantní vzhledem 
k nadnárodnímu managementu..

6(2)d Udržitelný rozvoj měst v kontextu nadnárodní spolupráce: posílení polycentrického roz-
voje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, se zřetelným nadnárodním dopadem.. 
Aktivity mohou zahrnovat vytvoření a zlepšování městských sítí a propojení město-ven-
kov; strategie k řešení běžných městsko-venkovských problémů; ochranu a podporu kul-
turního dědictví, a strategické zapojení rozvojových zón na nadnárodní bázi..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: městský rozměr, kulturní dědictví V kontextu nadnárodní spolupráce, může poskytovat informace jak 
minimalizovat antropogenní tlaky na / zlepšovat management území 
Natura 2000 v blízkosti měst..

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky prostřednictvím podpory: meziregionální spolu-
práce zacílené na inovace a znalostní ekonomiku a životní prostředí a prevenci rizik ve 
smyslu článku 5(1) a (2)

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

 Může financovat meziregionální projekty, kde Natura 2000 hraje klíčo-
vou roli v širší meziregionální spolupráci v oblasti životního prostředí 
a prevence rizik..

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky prostřednictvím podpory: výměny zkušeností týka-
jící se identifikace, přenosu a šíření příkladů dobré praxe zahrnujících udržitelný rozvoj 
měst, jak je popisován článkem 8

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

Může poskytnout příležitosti k tvorbě materiálů ve vztahu k budování 
kapacit a sítí pro odpovědné úřady – sdílení zkušeností, poskytování 
školení starými členskými státy pro nové, rozvoj sítí pro regionální 
správu území..

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky prostřednictvím podpory: činností zahrnujících stu-
die, sběry dat, pozorování a analýzy rozvojových trendů ve Společenství

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

ESF     
3(1)aii Zvýšení adaptability pracovníků a podniků, např.. rozvoj specializovaných zaměstnanec-

kých, školicích a podpůrných služeb, včetně převedení do jiného zaměstnání pro pracov-
níky v rámci restrukturalizace podniků a sektorů..

 Kontext: vytváření pracovních míst (např.. v případě restrukluralizace) V rámci projektů na vytváření pracovních míst lze využít pro přípravu 
vzdělávácích materiálů pro pracovníky přicházející do oblastí Na-
tury 2000..

3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-
cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování , včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora meziresortní spolupráce a dialogu veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Může být příležitostí pro vytváření materiálů pro zvyšování kapacity 
a podpory spolupráce veřejné správy – sdílení zkušeností, přenos zku-
šeností ze „starých” členských zemí novým, rozvoj sítí pro regionální 
management lokalit.. Příležitosti na úrovni strategií a akčních plánů..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí a programů

Regiony pro cíl Konvergence  

CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 4: piloTní projekTy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Pilotní projekty účasti komunity na péči o přírodu, vzdělávací pro-
gramy, programy zvýšení turistiky nebo rozvoje oblastí v okolí lokalit 
Natury 2000.. Musí být integrováno do místní strategie rozvoje.. 

EFF      
27(1) (a) Diverzifikace aktivit z hlediska podpory doplňkových 

pracovních příležitostí pro rybáře; 
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Pilotní programy rozvoje ekoturistiky vedené rybáři, včetně rekvalifi-

kací v oblasti zákaznických služeb a řízení malých podniků, vedoucí ke 
snížení objemu rybolovu a udržitelnějšímu využití zdrojů..27(1) (c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 

mořského rybolovu;
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná

37(a) Udržitelně přispívající k lepší péči a ochraně zdrojů; rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

37(b) Podpora selektivních metod rybolovu a snížení nežá-
doucích odchytů;

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní projekty šetrných technik a vybavení, testování z hlediska  
dopadů na množství nežádoucích odchytů a použití v lokalitách  
Natury 2000.. 

37(c) Odstranění ztraceného rybářského vybavení z moř-
ského dna za účelem omezení nežádoucího odchytu; 

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní projekty pro posouzení proveditolnosti opatření na odstranění 
vybavení ze dna v lokalitách Natury 2000..

37(g) Rozvoj, restrukturalizace, modernizace akvakulturních 
oblastí; 

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní projekty akvakulturních metod šetrných k přírodě..

37(i) Zlepšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 
školicích metod a nástrojů; 

rybáři, další opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní školicí programy pro rybáře v lokalitách Natury 2000, včetně 
školení o přínosu Natury 2000 pro komunitu, a turistických příležitostí..

34(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v sektoru rybářství;

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná Čl.. 34: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní programy spolupráce mezi vědci a rybáři, podpora projektů 
sběru a analýzy dat s přínosem pro komunitu a péči o lokality Na-
tury 2000..

EFF      
41(2) (b) Pilotní projekty: testování přípravy plánů péče a alo-

kace intenzity rybolovu včetně vytváření bezlovných 
oblastí za účelem posouzení bilogických a ekonomic-
kých důsledků a zvýšení populace

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetenntími organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Projekty posouzení trendů populace uvnitř a mimo lokality Na-
tury 2000 s různými režimy péče a ochrany....

41(2) (c) Pilotní projekty: rozvoj a testování vybavení omezující 
nežádoucí odchyty a jiné dopady na životní prostředí, 
zvláště na mořském dně

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetenntími organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Pilotní projekty nové rybářské techniky pro omezení nežádoucích od-
chytů, využitelné v lokalitách Natury 2000..

44(1) (c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 43(4)..

Pilotní programy rozvoje ekoturistiky vedené rybáři, včetně rekvalifi-
kace v oblasti zákaznických služeb, řízení malých podniků a péče o lo-
kality Natury 2000..

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
FP7     
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany a péče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů)

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkumné projekty testující managementové postupy, např.. srovnání 
metod péče o louky za cílem určení nejvhodnějších postupů pro přiro-
zené druhy motýlů a molů v rámci Evropy..

2(1)(i)g Téma: doprava (např.. ekologizace ovzduší povrchové 
dopravy)

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum přizpůsobení a zlepšení dopravní infrastruktury 
z hlediska snížení dopadů na loklaity Natury 2000.. 

Výzkum efektivity metod snížení dopadů dopravní infrastruktury, 
např,.. efektivity podchodů pro plazy..
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akTiviTa 4: piloTní projekTy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Pilotní projekty účasti komunity na péči o přírodu, vzdělávací pro-
gramy, programy zvýšení turistiky nebo rozvoje oblastí v okolí lokalit 
Natury 2000.. Musí být integrováno do místní strategie rozvoje.. 

EFF      
27(1) (a) Diverzifikace aktivit z hlediska podpory doplňkových 

pracovních příležitostí pro rybáře; 
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Pilotní programy rozvoje ekoturistiky vedené rybáři, včetně rekvalifi-

kací v oblasti zákaznických služeb a řízení malých podniků, vedoucí ke 
snížení objemu rybolovu a udržitelnějšímu využití zdrojů..27(1) (c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 

mořského rybolovu;
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná

37(a) Udržitelně přispívající k lepší péči a ochraně zdrojů; rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

37(b) Podpora selektivních metod rybolovu a snížení nežá-
doucích odchytů;

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní projekty šetrných technik a vybavení, testování z hlediska  
dopadů na množství nežádoucích odchytů a použití v lokalitách  
Natury 2000.. 

37(c) Odstranění ztraceného rybářského vybavení z moř-
ského dna za účelem omezení nežádoucího odchytu; 

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní projekty pro posouzení proveditolnosti opatření na odstranění 
vybavení ze dna v lokalitách Natury 2000..

37(g) Rozvoj, restrukturalizace, modernizace akvakulturních 
oblastí; 

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní projekty akvakulturních metod šetrných k přírodě..

37(i) Zlepšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 
školicích metod a nástrojů; 

rybáři, další opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní školicí programy pro rybáře v lokalitách Natury 2000, včetně 
školení o přínosu Natury 2000 pro komunitu, a turistických příležitostí..

34(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v sektoru rybářství;

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná Čl.. 34: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Pilotní programy spolupráce mezi vědci a rybáři, podpora projektů 
sběru a analýzy dat s přínosem pro komunitu a péči o lokality Na-
tury 2000..

EFF      
41(2) (b) Pilotní projekty: testování přípravy plánů péče a alo-

kace intenzity rybolovu včetně vytváření bezlovných 
oblastí za účelem posouzení bilogických a ekonomic-
kých důsledků a zvýšení populace

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetenntími organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Projekty posouzení trendů populace uvnitř a mimo lokality Na-
tury 2000 s různými režimy péče a ochrany....

41(2) (c) Pilotní projekty: rozvoj a testování vybavení omezující 
nežádoucí odchyty a jiné dopady na životní prostředí, 
zvláště na mořském dně

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetenntími organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Pilotní projekty nové rybářské techniky pro omezení nežádoucích od-
chytů, využitelné v lokalitách Natury 2000..

44(1) (c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 43(4)..

Pilotní programy rozvoje ekoturistiky vedené rybáři, včetně rekvalifi-
kace v oblasti zákaznických služeb, řízení malých podniků a péče o lo-
kality Natury 2000..

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
FP7     
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany a péče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů)

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkumné projekty testující managementové postupy, např.. srovnání 
metod péče o louky za cílem určení nejvhodnějších postupů pro přiro-
zené druhy motýlů a molů v rámci Evropy..

2(1)(i)g Téma: doprava (např.. ekologizace ovzduší povrchové 
dopravy)

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum přizpůsobení a zlepšení dopravní infrastruktury 
z hlediska snížení dopadů na loklaity Natury 2000.. 

Výzkum efektivity metod snížení dopadů dopravní infrastruktury, 
např,.. efektivity podchodů pro plazy..
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Fond Popis Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do lokalit 
Natura 2000

Regiony pro cíl Konvergence Pilotní projekty revitalizace kontaminovaných území pro komerční účely, dopl-
něné obnovou přírodních stanoviš – včetně znovuzalesnění, revitalizace mok-
řadů, čištění vody s přínosem pro stanoviště a druhy v sousedících lokalitách Na-
tury 2000..

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: zpracování plánů a opatření pro management 
rizik 

Pilotní obnova stanoviš s výsadbou přirozených druhů dřevin snižujících riziko po-
žárů (velkoplošné); revitalizace mokřadů, říčních delt a pobřežních oblastí s cílem 
omezení rizika povodní a eroze.. Třeba začlenit do kontextu širšího projektu.. 

4(9) Energetické investice: včetně zlepšování transevropských sítí přispívajících k integ-
raci environmentálních hledisek, zvýšení energetické účinnosti a rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: obnovitelné zdroje energie Projekt studie proveditelnosti využití vodní energie v rámci projektu revitalizace 
říční nivy, nebo projekt zhodnocení přínosu spalování biomasy v malém mě-
řítku v chráněných územích.. V kontextu regionálních plánů využití obnovitelných 
zdrojů.. 

4(10) Investice do vzdělávání, včetně odborného výcviku, přispívající ke zvýšení atraktivity 
a kvality života v regionu

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: širší rámec vzdělávání Pilotní vzdělávací programy pro zvýšení environmentálního vědomí a zlepšení 
kvality života.. 

5(2)c Priorita: životní prostředí a management rizik: zvýšení energetické účinnosti a výroba 
energie z obnovitelných zdrojů a rozvoj systémů energetické účinnosti

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost 

Kontext: obnovitelné zdroje Pilotní projekty pro ověření proveditelnosti využití vodní energie v rámci projektu 
revitalizace říční nivy, nebo projekt zhodnocení přínosu spalování biomasy v ma-
lém měřítku v chráněných územích.. V kontextu regionálních plánů využití obnovi-
telných zdrojů..

5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-
vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucho, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: zpracování plánů a opatření pro management 
rizik

Pilotní obnova stanoviš s výsadbou přirozených druhů dřevin snižujících riziko po-
žárů (velkoplošné); revitalizace mokřadů, říčních delt a pobřežních oblastí s cílem 
omezení rizika povodní a eroze.. Třeba začlenit do kontextu širšího projektu..

6(1)a Přeshraniční spolupráce: Podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
hraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Pilotní ekoturistické sítě včetně přeshraniční spolupráce zaměřené na lokality Na-
tury 2000..

6(1)b Podpora rozvoje přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím spo-
lečných strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společné 
péče o přírodní a kulturní zdroje a prevence přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Pilotní programy zaměstnanosti v lokalitách Natury 2000, v kontextu rozvoje eko-
logicky udržitelných pracovních příležitostí v regionu..

6(1)  
závěr

Přeshraniční spolupráce: právní a správní spolupráce, integrace přeshraničních trhů 
práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, 
odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro výzkum 
a technologický rozvoj,

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Pilotní projekty rozvoje přesharaničního trhu práce pro pracovníky v oblasti 
ochrany přírody za účelem sdílení zkušeností a využití zdrojů.. V kontextu rozvoje 
udržitelné zaměstnanosti šetrné k životnímu prostředí..

6(2)b Nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřežními regiony, která 
není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření přispívajících k inte-
grovanému územnímu rozvoji: vodní hospodářství, energetická účinnost, předcházení 
rizikům a ochrana životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní rozměr; včetně: 
ochrana a správa povodí řek, pobřežních pásem, mořských zdrojů, vodohospodářských 
služeb a mokřadů; prevence požárů, sucha a povodní; podpora námořní bezpečnosti 
a ochrany před přírodními a technologickými riziky; a ochrana a obnova přírodního dě-
dictví na podpora socioekonomického rozvoje a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Pilotní projekt nadnárodní, trvale udržitelné správy povodí, včetně péče o lokality 
Natury 2000.. Může zahrnovat analýzu environmentálních služeb pro lokality Na-
tury 2000, pilotní ekonomické nástroje pro ověření přínosů těchto služeb..

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2n..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

 Může financovat meziregionální pilotní projekty, v nichž Natura 2000 tvoří nedíl-
nou součást širší meziregionální spolupráce v oblasti životního prostředí a před-
cházení rizikům..

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky podporou: výměny zkušeností ohledně určení, pře-
nosu a šíření osvědčených postupů, včetně postupů vedoucích k udržitelnému rozvoji 
měst, jak je uvedeno v článku 8

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

Pilotní programy pro vzdělávání a sdílení dovedností mezi správními orgány podí-
lejícími se na správě území Natura 2000..

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opatření týkajících se studií, sběru dat 
a sledování a analýzy směrů vývoje ve Společenství..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kultur-
ním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podně-
covat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými přírodními 
omezeními..

 Pilotní ekoturistické aktivity, včetně popisu kulturního a přírodního dědictví a zlep-
šení přístupu v rámci rozvoje pěších a cyklistických stezek v oblastech s cenným 
kulturním a přírodním dědictvím, včetně lokalit Natury 2000 a návštěvnických ob-
lastí v územích s přírodními omezeními....

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

Regiony pro cíl Konvergence  Malé pilotní projekty v rámci větších rozvojových projektů – např.. rybí přechody 
v rámci výstavby přehrad.. 
Pilotní projekt nových metod omezení dopadů dopravních koridorů (např.. nové 
technologie přechodů a podchodů).. Lze provádět pouze jako součást větších pro-
jektů rozvoje dopravní sítě.. 
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Fond Popis Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do lokalit 
Natura 2000

Regiony pro cíl Konvergence Pilotní projekty revitalizace kontaminovaných území pro komerční účely, dopl-
něné obnovou přírodních stanoviš – včetně znovuzalesnění, revitalizace mok-
řadů, čištění vody s přínosem pro stanoviště a druhy v sousedících lokalitách Na-
tury 2000..

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: zpracování plánů a opatření pro management 
rizik 

Pilotní obnova stanoviš s výsadbou přirozených druhů dřevin snižujících riziko po-
žárů (velkoplošné); revitalizace mokřadů, říčních delt a pobřežních oblastí s cílem 
omezení rizika povodní a eroze.. Třeba začlenit do kontextu širšího projektu.. 

4(9) Energetické investice: včetně zlepšování transevropských sítí přispívajících k integ-
raci environmentálních hledisek, zvýšení energetické účinnosti a rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: obnovitelné zdroje energie Projekt studie proveditelnosti využití vodní energie v rámci projektu revitalizace 
říční nivy, nebo projekt zhodnocení přínosu spalování biomasy v malém mě-
řítku v chráněných územích.. V kontextu regionálních plánů využití obnovitelných 
zdrojů.. 

4(10) Investice do vzdělávání, včetně odborného výcviku, přispívající ke zvýšení atraktivity 
a kvality života v regionu

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: širší rámec vzdělávání Pilotní vzdělávací programy pro zvýšení environmentálního vědomí a zlepšení 
kvality života.. 

5(2)c Priorita: životní prostředí a management rizik: zvýšení energetické účinnosti a výroba 
energie z obnovitelných zdrojů a rozvoj systémů energetické účinnosti

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost 

Kontext: obnovitelné zdroje Pilotní projekty pro ověření proveditelnosti využití vodní energie v rámci projektu 
revitalizace říční nivy, nebo projekt zhodnocení přínosu spalování biomasy v ma-
lém měřítku v chráněných územích.. V kontextu regionálních plánů využití obnovi-
telných zdrojů..

5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-
vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucho, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: zpracování plánů a opatření pro management 
rizik

Pilotní obnova stanoviš s výsadbou přirozených druhů dřevin snižujících riziko po-
žárů (velkoplošné); revitalizace mokřadů, říčních delt a pobřežních oblastí s cílem 
omezení rizika povodní a eroze.. Třeba začlenit do kontextu širšího projektu..

6(1)a Přeshraniční spolupráce: Podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
hraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Pilotní ekoturistické sítě včetně přeshraniční spolupráce zaměřené na lokality Na-
tury 2000..

6(1)b Podpora rozvoje přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím spo-
lečných strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společné 
péče o přírodní a kulturní zdroje a prevence přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Pilotní programy zaměstnanosti v lokalitách Natury 2000, v kontextu rozvoje eko-
logicky udržitelných pracovních příležitostí v regionu..

6(1)  
závěr

Přeshraniční spolupráce: právní a správní spolupráce, integrace přeshraničních trhů 
práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, 
odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro výzkum 
a technologický rozvoj,

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Pilotní projekty rozvoje přesharaničního trhu práce pro pracovníky v oblasti 
ochrany přírody za účelem sdílení zkušeností a využití zdrojů.. V kontextu rozvoje 
udržitelné zaměstnanosti šetrné k životnímu prostředí..

6(2)b Nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřežními regiony, která 
není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření přispívajících k inte-
grovanému územnímu rozvoji: vodní hospodářství, energetická účinnost, předcházení 
rizikům a ochrana životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní rozměr; včetně: 
ochrana a správa povodí řek, pobřežních pásem, mořských zdrojů, vodohospodářských 
služeb a mokřadů; prevence požárů, sucha a povodní; podpora námořní bezpečnosti 
a ochrany před přírodními a technologickými riziky; a ochrana a obnova přírodního dě-
dictví na podpora socioekonomického rozvoje a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Pilotní projekt nadnárodní, trvale udržitelné správy povodí, včetně péče o lokality 
Natury 2000.. Může zahrnovat analýzu environmentálních služeb pro lokality Na-
tury 2000, pilotní ekonomické nástroje pro ověření přínosů těchto služeb..

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2n..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

 Může financovat meziregionální pilotní projekty, v nichž Natura 2000 tvoří nedíl-
nou součást širší meziregionální spolupráce v oblasti životního prostředí a před-
cházení rizikům..

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky podporou: výměny zkušeností ohledně určení, pře-
nosu a šíření osvědčených postupů, včetně postupů vedoucích k udržitelnému rozvoji 
měst, jak je uvedeno v článku 8

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

Pilotní programy pro vzdělávání a sdílení dovedností mezi správními orgány podí-
lejícími se na správě území Natura 2000..

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opatření týkajících se studií, sběru dat 
a sledování a analýzy směrů vývoje ve Společenství..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kultur-
ním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podně-
covat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými přírodními 
omezeními..

 Pilotní ekoturistické aktivity, včetně popisu kulturního a přírodního dědictví a zlep-
šení přístupu v rámci rozvoje pěších a cyklistických stezek v oblastech s cenným 
kulturním a přírodním dědictvím, včetně lokalit Natury 2000 a návštěvnických ob-
lastí v územích s přírodními omezeními....

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

Regiony pro cíl Konvergence  Malé pilotní projekty v rámci větších rozvojových projektů – např.. rybí přechody 
v rámci výstavby přehrad.. 
Pilotní projekt nových metod omezení dopadů dopravních koridorů (např.. nové 
technologie přechodů a podchodů).. Lze provádět pouze jako součást větších pro-
jektů rozvoje dopravní sítě.. 
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akTiviTa 5: příprava plánů péče, sTraTegií a programů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(b)(iii) ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná 57: Podpora dle článku 52(b)(iii) bude pokrývat: (a) přípravu plánů 

péče a ochrany lokalit Natury 2000 a dalších oblastí s vysokou přírodní 
hondotou, aktivity a investice pro zvýšení povědomí o životním pro-
středí, spojené s údržbou, obnovou a tozvojem přírodního bohatství 
a rozvojem lokalit s vysokou přírodní hodnotou; [......]

Zpracování plánu péče pro rozsáhlou lokalitu ve venkovské oblasti – 
např.. národní park s lesy, mokřady, říčními oblastmi, včetně péče o ob-
hospodařovanou půdu.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Místní akční skupiny mohou zahrnout přípravu plánu péče do cílů 
místní strategie rozvoje.. Další projekty v rámci Leaderu pak mohou 
přispívat k managementu citlivých stanoviš ..

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a být ve shodě s opatřeními přílohy 1..

 

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-

sledků přírodních katastrof a technických havárií 
Regiony pro cíl Konvergence Kontext: zpracování plánů a opatření pro management rizik Může podpořit přípravu plánu péče pro lokalitu Natury 2000 pouze 

v případech, kde management lokality Natury 2000 je klíčový pro ma-
nagement rizik (např.. prevence povodní)..

5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-
vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: zpracování plánů a opatření pro management rizik Může podpořit přípravu plánu péče pro lokalitu Natury 2000 pouze 
v případech, kde management lokality Natury 2000 je klíčový pro ma-
nagement rizik (např.. prevence povodní)..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
zlepšování společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení 
vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jednotlivé lokality Natury 2000 jako součást širší sítě Může zahrnovat přípravu plánů péče pro přeshraniční (článek 6(1)
b) nebo nadnárodní (článek 6(2)b) soustavu lokalit, nebo jednotlivé 
přeshraniční lokality (např.. povodí, pobřežní oblast).. Mělo by být zahr-
nuto do širšího rámce rozvoje regionálních strategií rozvoje..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Musí se jednat o oblasti povodí/mokřadů/pobřeží/moří

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Rozvoj plánů péče pro nadnárodní lokality Natura 2000 poblíž měst-
ských středisek za účelem podpory udržitelného rozvoje a/nebo 
ochrany kulturního dědictví regionu..

ESF    
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování včetně prostřednictvím studií, statis-
tik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit zvyšování kapacity pracovníků veřejné správy zodpo-
vědných za přípravu plánů péče (pro jednotlivé lokality nebo pro loka-
lity v rámci regionu)..

CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 5: příprava plánů péče, sTraTegií a programů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(b)(iii) ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná 57: Podpora dle článku 52(b)(iii) bude pokrývat: (a) přípravu plánů 

péče a ochrany lokalit Natury 2000 a dalších oblastí s vysokou přírodní 
hondotou, aktivity a investice pro zvýšení povědomí o životním pro-
středí, spojené s údržbou, obnovou a tozvojem přírodního bohatství 
a rozvojem lokalit s vysokou přírodní hodnotou; [......]

Zpracování plánu péče pro rozsáhlou lokalitu ve venkovské oblasti – 
např.. národní park s lesy, mokřady, říčními oblastmi, včetně péče o ob-
hospodařovanou půdu.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Místní akční skupiny mohou zahrnout přípravu plánu péče do cílů 
místní strategie rozvoje.. Další projekty v rámci Leaderu pak mohou 
přispívat k managementu citlivých stanoviš ..

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a být ve shodě s opatřeními přílohy 1..

 

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-

sledků přírodních katastrof a technických havárií 
Regiony pro cíl Konvergence Kontext: zpracování plánů a opatření pro management rizik Může podpořit přípravu plánu péče pro lokalitu Natury 2000 pouze 

v případech, kde management lokality Natury 2000 je klíčový pro ma-
nagement rizik (např.. prevence povodní)..

5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-
vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: zpracování plánů a opatření pro management rizik Může podpořit přípravu plánu péče pro lokalitu Natury 2000 pouze 
v případech, kde management lokality Natury 2000 je klíčový pro ma-
nagement rizik (např.. prevence povodní)..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
zlepšování společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení 
vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jednotlivé lokality Natury 2000 jako součást širší sítě Může zahrnovat přípravu plánů péče pro přeshraniční (článek 6(1)
b) nebo nadnárodní (článek 6(2)b) soustavu lokalit, nebo jednotlivé 
přeshraniční lokality (např.. povodí, pobřežní oblast).. Mělo by být zahr-
nuto do širšího rámce rozvoje regionálních strategií rozvoje..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Musí se jednat o oblasti povodí/mokřadů/pobřeží/moří

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Rozvoj plánů péče pro nadnárodní lokality Natura 2000 poblíž měst-
ských středisek za účelem podpory udržitelného rozvoje a/nebo 
ochrany kulturního dědictví regionu..

ESF    
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování včetně prostřednictvím studií, statis-
tik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit zvyšování kapacity pracovníků veřejné správy zodpo-
vědných za přípravu plánů péče (pro jednotlivé lokality nebo pro loka-
lity v rámci regionu)..

CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 6: usTanovení správníCh orgánů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-

tace místních strategií rozvoje 
všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 59(e)

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. V rámci strategie místního rozvoje může být ustaven správní orgán 
konkrétní lokality Natury 2000, např.. jako soukromo-veřejné partner-
ství..

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit
FP7      
Pravděpodobně nelze uplatnit

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí zařazených do soustavy NATURA 2000

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit ustanovení regionálních správních orgánů podporují-
cích trvale udržitelné využití biodiverzity a ochranu přírody..

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: rozvojem spo-
lupráce, kapacity a společného využívání infrastruktury, zejména v oblastech, jako jsou 
zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání....

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: managementové instituce pro širší přeshraniční síťové inici-
ativy

Může podpořit ustavení přeshraničního správního orgánu, který by 
přispíval k péči o lokality Natury 2000, ale z hlediska zdravotnictví, kul-
tury, cestovního ruchu vzdělávání apod.. 

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: managementové instituce pro širší nadnárodní síťové inici-
ativy

Může podpořit ustavení nadnárodního správního orgánu, který bude 
zodpovídat za péči o nadnárodní lokalitu typu povodí, mokřad nebo 
pobřežní zóna.. Primárně by v zodpovědnosti takového orgánu byla 
širší správa povodí a protipovodňová ochrana, ale péče o lokalitu Na-
tury 2000 může být součástí jeho pravomocí.. 

ESF  
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování včetně prostřednictvím studií, statis-
tik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit vytvoření administrativního systému pro péči o životní 
prostředí v rámci regionu (včetně péče o Naturu 2000)..

CF  
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 6: usTanovení správníCh orgánů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-

tace místních strategií rozvoje 
všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 59(e)

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. V rámci strategie místního rozvoje může být ustaven správní orgán 
konkrétní lokality Natury 2000, např.. jako soukromo-veřejné partner-
ství..

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit
FP7      
Pravděpodobně nelze uplatnit

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí zařazených do soustavy NATURA 2000

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit ustanovení regionálních správních orgánů podporují-
cích trvale udržitelné využití biodiverzity a ochranu přírody..

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: rozvojem spo-
lupráce, kapacity a společného využívání infrastruktury, zejména v oblastech, jako jsou 
zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání....

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: managementové instituce pro širší přeshraniční síťové inici-
ativy

Může podpořit ustavení přeshraničního správního orgánu, který by 
přispíval k péči o lokality Natury 2000, ale z hlediska zdravotnictví, kul-
tury, cestovního ruchu vzdělávání apod.. 

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: managementové instituce pro širší nadnárodní síťové inici-
ativy

Může podpořit ustavení nadnárodního správního orgánu, který bude 
zodpovídat za péči o nadnárodní lokalitu typu povodí, mokřad nebo 
pobřežní zóna.. Primárně by v zodpovědnosti takového orgánu byla 
širší správa povodí a protipovodňová ochrana, ale péče o lokalitu Na-
tury 2000 může být součástí jeho pravomocí.. 

ESF  
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování včetně prostřednictvím studií, statis-
tik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit vytvoření administrativního systému pro péči o životní 
prostředí v rámci regionu (včetně péče o Naturu 2000)..

CF  
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 7: konzulTaCe a spolupráCe – veřejné sChůze,  
vyTváření síTí, jeDnání s vlasTníky pozemků

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-

tace místních strategií rozvoje 
všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 59 Může podpořit vytváření sítí a zvyšování kapacity, pokud jsou vzta-

ženy k envorinmentálním cílům místní strategie rozvoje..
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Může podpořit vytváření sítí na regionální nebo vyšší úrovni (se vzta-
hem k místním plánům rozvoje) podporující šíření dobré praxe.. Lze vy-
užít (např..) pro sdílení zkušeností venkovských komunit při péči  
o lokality Natury 2000 se zdůrazněním komerčních a sociálních  
příležitostí; nebo pro šíření informací mezi vlastníky půdy.. 

EFF      
37(i) Zlepšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 

školicích metod a nástrojů; 
rybáři, další opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-

ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Může podpořit rozvoj sítí pro výměnu informací o rybářské technice 
a akvakulturních metodách šetrných k přírodě apod.. 

37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v rybářském sektoru;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady 

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Může financovat účast vědců v sítích organizovaných pro rybáře a roz-
víjení nápadů na partnerství rybářů s vědci..

44(1)(h) Podpora meziregionální a nadnárodní spolupráce mezi 
zájmovými skupinami v rybářských oblastech, přede-
vším vytvářením sítí a výměnou zkušeností

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 40(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na území a příjemce viz čl.. 43(3),(4) a 44(4).. Může podpořit meziregionální a mezinárodní sítě zabývající se  
metodami rybaření šetrnými k přírodě a úlohou rybářství  
a akvakultury ve vztahu k Natuře 2000..

44(1)(i) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 40(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Může podpořit vytváření sítí a zvyšování kapacity, pokud jsou vzta-
ženy k envorinmentálním cílům místní strategie rozvoje..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a být ve shodě s opatřeními přílohy 1..

FP7       
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany a péče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: jako součást výzkumného projektu, kde je nutná účast zá-
jmových skupin.. 

Výzkumný projekt na péči o Naturu 2000 může zahrnovat konzultace 
se zájmovými skupinami, posouzení přijatelnosti managementových 
metod, přínosů vyplývajících z Natury 2000 apod.. 

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí zařazených do soustavy NATURA 2000

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin 

Může podpořit regionální sítě, sdílení pozitivních zkušeností ohledně 
ekonomického přínosu lokalit Natury 2000..

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin (management rizik)

Může podpořit vznik sítí zaměřených na ‘přínos Natury 2000 pro pre-
venci rizik’.. Může podpořit i jednání s dotčenými vlastníky.. 

4(6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udrži-
telného cestovního ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na podporu socioeko-
nomického rozvoje; a podpory zaměřené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu 
prostřednictvím nových služeb s vyšší přidanou hodnotou a na prosazování nových, udr-
žitelnějších modelů cestovního ruchu;

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin (turistika)

Může podpořit sítě podporující vytvoření regionálních plánů rozvoje 
turistiky, včetně diskuse o přínosech a příležitostech vyplývajících 
z Natury 2000 na místní a regionální úrovni..

4(10) Investice v oblasti vzdělávání, včetně odborné přípravy, které přispívají ke zlepšení při-
tažlivosti a kvality života;

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin (vytváření pracovních míst)

Může umožnit spolupráci SME aktivních v lokalitách Natury 2000, sdí-
lení zkušeností a účast zájmových skupin v rámci vytváření pracovních 
míst v regionu.. 

5(2)a Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: stimulace investic pro obnovu fyzic-
kého prostředí, včetně kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může zahrnovat konzultace pro místní zájmové skupiny dotčené reha-
bilitací oblasti, např.. lokalit Natura 2000 nebo oblastí úzce spojených 
s těmito lokalitami..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může zahrnovat konzultace pro místní zájmové skupiny dotčené bu-
dováním infrastruktury v lokalitách Natura 2000..

5(2)e Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: rozvoj plánů a opatření na prevenci 
a řešení přírodních rizik (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a technologických 
rizik;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin (management rizik)

Může podpořit vznik sítí zaměřených na ‘přínos Natury 2000 pro pre-
venci rizik’.. Může podpořit i jednání s dotčenými vlastníky..

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může podpořit sí ování za účelem rozvoje regionálního plánu ces-
tovního ruchu, včetně diskuse přínosů a příležitostí z Natury 2000 
na místní a regionální úrovni..



49

akTiviTa 7: konzulTaCe a spolupráCe – veřejné sChůze,  
vyTváření síTí, jeDnání s vlasTníky pozemků

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-

tace místních strategií rozvoje 
všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 59 Může podpořit vytváření sítí a zvyšování kapacity, pokud jsou vzta-

ženy k envorinmentálním cílům místní strategie rozvoje..
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Může podpořit vytváření sítí na regionální nebo vyšší úrovni (se vzta-
hem k místním plánům rozvoje) podporující šíření dobré praxe.. Lze vy-
užít (např..) pro sdílení zkušeností venkovských komunit při péči  
o lokality Natury 2000 se zdůrazněním komerčních a sociálních  
příležitostí; nebo pro šíření informací mezi vlastníky půdy.. 

EFF      
37(i) Zlepšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 

školicích metod a nástrojů; 
rybáři, další opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-

ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Může podpořit rozvoj sítí pro výměnu informací o rybářské technice 
a akvakulturních metodách šetrných k přírodě apod.. 

37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v rybářském sektoru;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady 

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Může financovat účast vědců v sítích organizovaných pro rybáře a roz-
víjení nápadů na partnerství rybářů s vědci..

44(1)(h) Podpora meziregionální a nadnárodní spolupráce mezi 
zájmovými skupinami v rybářských oblastech, přede-
vším vytvářením sítí a výměnou zkušeností

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 40(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na území a příjemce viz čl.. 43(3),(4) a 44(4).. Může podpořit meziregionální a mezinárodní sítě zabývající se  
metodami rybaření šetrnými k přírodě a úlohou rybářství  
a akvakultury ve vztahu k Natuře 2000..

44(1)(i) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 40(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Může podpořit vytváření sítí a zvyšování kapacity, pokud jsou vzta-
ženy k envorinmentálním cílům místní strategie rozvoje..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a být ve shodě s opatřeními přílohy 1..

FP7       
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany a péče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: jako součást výzkumného projektu, kde je nutná účast zá-
jmových skupin.. 

Výzkumný projekt na péči o Naturu 2000 může zahrnovat konzultace 
se zájmovými skupinami, posouzení přijatelnosti managementových 
metod, přínosů vyplývajících z Natury 2000 apod.. 

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí zařazených do soustavy NATURA 2000

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin 

Může podpořit regionální sítě, sdílení pozitivních zkušeností ohledně 
ekonomického přínosu lokalit Natury 2000..

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin (management rizik)

Může podpořit vznik sítí zaměřených na ‘přínos Natury 2000 pro pre-
venci rizik’.. Může podpořit i jednání s dotčenými vlastníky.. 

4(6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udrži-
telného cestovního ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na podporu socioeko-
nomického rozvoje; a podpory zaměřené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu 
prostřednictvím nových služeb s vyšší přidanou hodnotou a na prosazování nových, udr-
žitelnějších modelů cestovního ruchu;

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin (turistika)

Může podpořit sítě podporující vytvoření regionálních plánů rozvoje 
turistiky, včetně diskuse o přínosech a příležitostech vyplývajících 
z Natury 2000 na místní a regionální úrovni..

4(10) Investice v oblasti vzdělávání, včetně odborné přípravy, které přispívají ke zlepšení při-
tažlivosti a kvality života;

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin (vytváření pracovních míst)

Může umožnit spolupráci SME aktivních v lokalitách Natury 2000, sdí-
lení zkušeností a účast zájmových skupin v rámci vytváření pracovních 
míst v regionu.. 

5(2)a Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: stimulace investic pro obnovu fyzic-
kého prostředí, včetně kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může zahrnovat konzultace pro místní zájmové skupiny dotčené reha-
bilitací oblasti, např.. lokalit Natura 2000 nebo oblastí úzce spojených 
s těmito lokalitami..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může zahrnovat konzultace pro místní zájmové skupiny dotčené bu-
dováním infrastruktury v lokalitách Natura 2000..

5(2)e Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: rozvoj plánů a opatření na prevenci 
a řešení přírodních rizik (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a technologických 
rizik;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin (management rizik)

Může podpořit vznik sítí zaměřených na ‘přínos Natury 2000 pro pre-
venci rizik’.. Může podpořit i jednání s dotčenými vlastníky..

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může podpořit sí ování za účelem rozvoje regionálního plánu ces-
tovního ruchu, včetně diskuse přínosů a příležitostí z Natury 2000 
na místní a regionální úrovni..
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-

shraničního obchodu
Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může podpořit sítě podporující vytvoření regionálních plánů rozvoje 
turistiky, včetně diskuse o přínosech a příležitostech vyplývajících 
z Natury 2000 na místní a regionální úrovni..

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může podpořit rozvoj přeshraničních sítí pro rozvoj regionálních 
plánů trvale udržitelné péče o životní prostředí, cestovního ruchu, 
vzdělání a ochranu přírodního/kulturního dědictví včetné péče o loka-
lity Natury 2000..

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: rozvojem spo-
lupráce, kapacity a společného využívání infrastruktury, zejména v oblastech, jako jsou 
zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: širší přeshraniční vzdělávací iniciativy 

6(1) 
závěr

Přeshraniční spolupráce: podpora právní a správní spolupráce, integrace přeshraničních 
trhů práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příleži-
tostí, odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro vý-
zkum a technologický rozvoj..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může podpořit rozvoj přehraničních sítí pro efektivní využití lidských 
zdrojů v rámci Natury 2000..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Může asistovat při rozvoji nadnárodních sítí za účelem navrhování re-
gionálních plánů pro udržitelnou péči o životní prostředí, vzdělávání, 
a/nebo ochranu přírodního/kulturního dědictví poblíž městských ob-
lastí, včetně péče o Naturu 2000..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Můře podpořit konzultace a sí ování ve vztahu k přeshraničním plá-
nům péče a/nebo plánům řízení rizik pro přímořské oblasti, včetně as-
pektů péče o Naturu 2000..

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2;

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

 Může podpořit rozvoj velkých sítí pro sdílení zkušeností, poznatků, 
sběr dat a informací ohledně Natury 2000.. Může podpořit regionální 
spolupráci, přenos zkušeností a zvyšování kapacity v nových člen-
ských zemích..

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky podporou: výměny zkušeností ohledně určení, pře-
nosu a šíření osvědčených postupů, včetně postupů vedoucích k udržitelnému rozvoji 
měst, jak je uvedeno v článku 8

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opatření týkajících se studií, sběru dat 
a sledování a analýzy směrů vývoje ve Společenství..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin 
Vyžadováno: městské prostředí 

Může podpořit konzultace se zájmovými skupinami v městských loka-
litách Natury 2000, které se nacházejí v oblasti většího projektu revita-
lizace městského prostředí..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kultur-
ním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podně-
covat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými a přírod-
ními omezeními..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Vytváření sítí v oblastech s přírodními omezeními pro sdílení zkuše-
ností a nápadů, jak může Natura 2000 přispět k ekonomickému rozvoji 
regionu.. 

ESF     
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování, včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Vytváření sítí spojujících veřejné a soukromé organizace, odbory, ve-
řejnou správu a služby apod.. v oblasti péče o životní prostředí, zvláště 
Naturu 2000..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí a programů

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-

shraničního obchodu
Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může podpořit sítě podporující vytvoření regionálních plánů rozvoje 
turistiky, včetně diskuse o přínosech a příležitostech vyplývajících 
z Natury 2000 na místní a regionální úrovni..

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může podpořit rozvoj přeshraničních sítí pro rozvoj regionálních 
plánů trvale udržitelné péče o životní prostředí, cestovního ruchu, 
vzdělání a ochranu přírodního/kulturního dědictví včetné péče o loka-
lity Natury 2000..

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: rozvojem spo-
lupráce, kapacity a společného využívání infrastruktury, zejména v oblastech, jako jsou 
zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: širší přeshraniční vzdělávací iniciativy 

6(1) 
závěr

Přeshraniční spolupráce: podpora právní a správní spolupráce, integrace přeshraničních 
trhů práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příleži-
tostí, odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro vý-
zkum a technologický rozvoj..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Může podpořit rozvoj přehraničních sítí pro efektivní využití lidských 
zdrojů v rámci Natury 2000..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Může asistovat při rozvoji nadnárodních sítí za účelem navrhování re-
gionálních plánů pro udržitelnou péči o životní prostředí, vzdělávání, 
a/nebo ochranu přírodního/kulturního dědictví poblíž městských ob-
lastí, včetně péče o Naturu 2000..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Můře podpořit konzultace a sí ování ve vztahu k přeshraničním plá-
nům péče a/nebo plánům řízení rizik pro přímořské oblasti, včetně as-
pektů péče o Naturu 2000..

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2;

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

 Může podpořit rozvoj velkých sítí pro sdílení zkušeností, poznatků, 
sběr dat a informací ohledně Natury 2000.. Může podpořit regionální 
spolupráci, přenos zkušeností a zvyšování kapacity v nových člen-
ských zemích..

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky podporou: výměny zkušeností ohledně určení, pře-
nosu a šíření osvědčených postupů, včetně postupů vedoucích k udržitelnému rozvoji 
měst, jak je uvedeno v článku 8

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opatření týkajících se studií, sběru dat 
a sledování a analýzy směrů vývoje ve Společenství..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin 
Vyžadováno: městské prostředí 

Může podpořit konzultace se zájmovými skupinami v městských loka-
litách Natury 2000, které se nacházejí v oblasti většího projektu revita-
lizace městského prostředí..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kultur-
ním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podně-
covat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými a přírod-
ními omezeními..

Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

Vytváření sítí v oblastech s přírodními omezeními pro sdílení zkuše-
ností a nápadů, jak může Natura 2000 přispět k ekonomickému rozvoji 
regionu.. 

ESF     
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování, včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Vytváření sítí spojujících veřejné a soukromé organizace, odbory, ve-
řejnou správu a služby apod.. v oblasti péče o životní prostředí, zvláště 
Naturu 2000..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí a programů

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: jako součást projektu nebo iniciativy, kde je nutná účast zá-
jmových skupin

CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 8: akTualizaCé plánů péče, sTraTegií a programů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná 57: Podpora dle článku 52(b)(iii) bude pokrývat: (a) přípravu plánů 

péče a ochrany lokalit Natury 2000 a dalších oblastí s vysokou přírodní 
hodnotou, aktivity a investice pro zvýšení povědomí o životním pro-
středí, spojené s údržbou, obnovou a rozvojem přírodního bohatství 
a rozvojem lokalit s vysokou přírodní hodnotou; 

 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Může podpořit aktualizaci programů, významných z hlediska dosažení 
cílů místní strategie rozvoje – např.. revizi plánu péče, tak aby se zvýšil 
důraz na zapojení místní komunity a vzdělávání (v partnerství s odpo-
vídajícími úřady)..

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 10).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a úrovni opatření přílohy 1..

FP7      
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkumné programy zaměřené na určrení efektivity původních plánů 
péče a poskytující podněty pro příští plány péče v širším kontextu sou-
stavy Natura 2000..

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-

sledků přírodních katastrof a technických havárií 
Regiony pro cíl Konvergence Kontext: plány a opatření pro management rizik Aktualizace plánů péče o lokality Natury 2000 v kontextu jejich pří-

nosu pro management rizik v regionu..
5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-

vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: plány a opatření pro management rizik Aktualizace plánů péče o lokality Natury 2000 v kontextu jejich pří-
nosu pro management rizik v regionu..

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jednotlivé lokality Natury 2000 jako součást širší sítě Aktualizace plánů podporujících přeshraniční (článek 6(1)b) nebo nad-
národní (článek 6(2)b) synergii – např.. aktualizace plánů lokalit (po-
vodí, pobřežních oblastí) v blízkosti hranice sousedních států..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Aktualizace plánů péče pro nadnárodní městská centra a jejich okolí 
za účelem zlepšení udržitelného rozvoje a/nebo ochrany kulturního 
dědictví regionu, např.. péče o oblasti Natura 2000 v daném území..

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 8: akTualizaCé plánů péče, sTraTegií a programů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná 57: Podpora dle článku 52(b)(iii) bude pokrývat: (a) přípravu plánů 

péče a ochrany lokalit Natury 2000 a dalších oblastí s vysokou přírodní 
hodnotou, aktivity a investice pro zvýšení povědomí o životním pro-
středí, spojené s údržbou, obnovou a rozvojem přírodního bohatství 
a rozvojem lokalit s vysokou přírodní hodnotou; 

 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Může podpořit aktualizaci programů, významných z hlediska dosažení 
cílů místní strategie rozvoje – např.. revizi plánu péče, tak aby se zvýšil 
důraz na zapojení místní komunity a vzdělávání (v partnerství s odpo-
vídajícími úřady)..

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 10).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a úrovni opatření přílohy 1..

FP7      
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkumné programy zaměřené na určrení efektivity původních plánů 
péče a poskytující podněty pro příští plány péče v širším kontextu sou-
stavy Natura 2000..

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-

sledků přírodních katastrof a technických havárií 
Regiony pro cíl Konvergence Kontext: plány a opatření pro management rizik Aktualizace plánů péče o lokality Natury 2000 v kontextu jejich pří-

nosu pro management rizik v regionu..
5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-

vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: plány a opatření pro management rizik Aktualizace plánů péče o lokality Natury 2000 v kontextu jejich pří-
nosu pro management rizik v regionu..

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: jednotlivé lokality Natury 2000 jako součást širší sítě Aktualizace plánů podporujících přeshraniční (článek 6(1)b) nebo nad-
národní (článek 6(2)b) synergii – např.. aktualizace plánů lokalit (po-
vodí, pobřežních oblastí) v blízkosti hranice sousedních států..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Aktualizace plánů péče pro nadnárodní městská centra a jejich okolí 
za účelem zlepšení udržitelného rozvoje a/nebo ochrany kulturního 
dědictví regionu, např.. péče o oblasti Natura 2000 v daném území..

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 9: provozní náklaDy správníCh orgánů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-

tace místních strategií rozvoje 
všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 59(e)

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit
FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
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akTiviTa 9: provozní náklaDy správníCh orgánů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-

tace místních strategií rozvoje 
všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 59(e)

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit
FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
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akTiviTa 10: úDržba veřejnýCh zařízení – přísTupnosT a využiTí lokaliT

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci, uživatelé 

pozemků
zemědělská půda žádná viz čl.. 39 a 51.. Příjemce musí respektovat zásadu cross compliance 

a dodržovat povinná opatření vyplývající z legislativy členské země.. 
Zlepšení přístupnosti, např.. povinnost neobdělávat přístupové cesty, 
může být zahrnuto do agroenvironmentálních plateb, pokud to v pří-
slušné zemi není součástí cross-compliance..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů, obce

lesy způsobilost závisí na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51.. Příjemce musí respektovat zásadu cross compliance.. Zlepšení přístupnosti, např.. údržba lesních cest, lávek apod.., může být 
zahrnuto do lesnicko-environmentálních plateb..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná 57: Podpora dle článku 52(b)(iii) bude pokrývat: (a) přípravu plánů 
péče a ochrany lokalit Natury 2000 a dalších oblastí s vysokou přírodní 
hodnotou, aktivity a investice pro zvýšení povědomí o životním pro-
středí, spojené s údržbou, obnovou a rozvojem přírodního bohatství 
a rozvojem lokalit s vysokou přírodní hodnotou; 

 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. V rámci místní strategie rozvoje mohou být veřejná zařízení udržována 
s cílem podpořit vzdělávání, turistiku a přínos pro životní prostředí..

EFF       
44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 

zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Lze využít pro údržbu veřejných zařízení pro rozvoj ekoturistiky v po-
břežních oblastech..

44(1)(e) Podpora infrastruktury a služeb souvisejících s malými 
rybářskými podniky a turistikou ve prospěch malých 
rybářských komunit

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Může financovat přístupovou infrastrukturu v lokalitách Natury 2000, 
kde to znamená přínos pro cílovou komunitu (např.. v důsledku zvý-
šení ekoturitických aktivit)..

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí Natura 2000

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit údržbu a modernizaci infrastruktury pro zlepšení 
přístupnosti lokalit, např.. úpravy pěších stezek.. Uplatnitelné též 
na údržbu/modernizaci infrastruktury v přeshraničních/nadnárodních 
lokalitách Natura 2000..5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 

se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
zlepšování společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení 
vzniku přírodních a technologických rizik..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 10: úDržba veřejnýCh zařízení – přísTupnosT a využiTí lokaliT

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci, uživatelé 

pozemků
zemědělská půda žádná viz čl.. 39 a 51.. Příjemce musí respektovat zásadu cross compliance 

a dodržovat povinná opatření vyplývající z legislativy členské země.. 
Zlepšení přístupnosti, např.. povinnost neobdělávat přístupové cesty, 
může být zahrnuto do agroenvironmentálních plateb, pokud to v pří-
slušné zemi není součástí cross-compliance..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů, obce

lesy způsobilost závisí na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51.. Příjemce musí respektovat zásadu cross compliance.. Zlepšení přístupnosti, např.. údržba lesních cest, lávek apod.., může být 
zahrnuto do lesnicko-environmentálních plateb..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná 57: Podpora dle článku 52(b)(iii) bude pokrývat: (a) přípravu plánů 
péče a ochrany lokalit Natury 2000 a dalších oblastí s vysokou přírodní 
hodnotou, aktivity a investice pro zvýšení povědomí o životním pro-
středí, spojené s údržbou, obnovou a rozvojem přírodního bohatství 
a rozvojem lokalit s vysokou přírodní hodnotou; 

 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. V rámci místní strategie rozvoje mohou být veřejná zařízení udržována 
s cílem podpořit vzdělávání, turistiku a přínos pro životní prostředí..

EFF       
44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 

zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Lze využít pro údržbu veřejných zařízení pro rozvoj ekoturistiky v po-
břežních oblastech..

44(1)(e) Podpora infrastruktury a služeb souvisejících s malými 
rybářskými podniky a turistikou ve prospěch malých 
rybářských komunit

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Může financovat přístupovou infrastrukturu v lokalitách Natury 2000, 
kde to znamená přínos pro cílovou komunitu (např.. v důsledku zvý-
šení ekoturitických aktivit)..

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí Natura 2000

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit údržbu a modernizaci infrastruktury pro zlepšení 
přístupnosti lokalit, např.. úpravy pěších stezek.. Uplatnitelné též 
na údržbu/modernizaci infrastruktury v přeshraničních/nadnárodních 
lokalitách Natura 2000..5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 

se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
zlepšování společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení 
vzniku přírodních a technologických rizik..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit



58

akTiviTa 11: průbĚžné mzDové náklaDy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
Pravděpodobně nelze uplatnit  
EFF  
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Přípustné pouze za okolností popsaných v čl.. 5(5)(b), a to pouze po-
kud aktivity splňují kritéria přidané hodnoty v rámci EU dle čl.. 3..

FP7      
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Description Popis Teritoriální.omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF   
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit  Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
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akTiviTa 11: průbĚžné mzDové náklaDy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
Pravděpodobně nelze uplatnit  
EFF  
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Přípustné pouze za okolností popsaných v čl.. 5(5)(b), a to pouze po-
kud aktivity splňují kritéria přidané hodnoty v rámci EU dle čl.. 3..

FP7      
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Description Popis Teritoriální.omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF   
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit  Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
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akTiviTa 12: á opaTření – sTanoviŠTĚ

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(i) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky 

v horských oblastech
zemědělci zemědělská půda oblast musí být vyznačena – 

viz čl.. 50.. 
viz čl.. 37.. Pouze pro méně příznivé oblasti.. Z čl.. 51 Nařízení č.. 
1782/2003 vyplývá, že s těmito kompenzačními platbami nejsou spo-
jena žádná environmentální kritéria kromě zákonných norem (včetně 
směrnic o stanovištích a o ptácích) a Zásad dobré zemědělské praxe 
(ve kterých může být zahrnuta minimální úroveň péče) spojených 
s platbami dle Osy 1.. Jediným dalším požadavkem na příjemce je, aby 
pokračoval v zemědělské činnosti nejméně dalších 5 let.. Managemen-
tová opatření budou proto závislá na typu vykonávané zemdělské 
činnosti..

Platby lze použít pro podporu tradičních extenzivních způsobů hos-
podaření v oblastech, kde jsou nezbytné pro zachování významných 
typů stanoviš – např.. pastva na alpských loukách nebo otevřených 
stepích.. S těmito platbami nejsou spojena žádná environmentální 
kritéria kromě cross compliance.. Je proto nutné vždy integrovat tyto 
platby do systému poradenství a agroenvironmentálních opatření, 
aby bylo zajištěno, že zemědělec zvolí optimální typ managementu.. 

36(a)(ii) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky v ji-
ných než horských oblastech 

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl..37.. Pouze pro méně příznivé oblasti.. O environmentálních kritéri-
ích viz čl.. 51 Nařízení 1782/2003 a poznámka výše..

36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o 
vodní politice 2000/60/EC;

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 38.. Platí pouze pro povinné aktivity a méně příznivé oblasti.. 
Platby za ušlý zisk a zvýšené náklady.. viz čl.. Art 51 Nařízení 1782/2003..

Mnoho možností: např.. posun kosení, omezení nových meliorací, po-
žadavky na péči o živé ploty.. Aktivity musí být součástí plánu péče 
schváleného příslušným orgánem zodpovědným za implementaci 
směrnic o ptácích a o stanovištích na národní úrovni.. Platby, které pří-
jemce obdrží, jsou za vynaložené náklady, nebo za ušlý zisk, např.. sní-
žený příjem při extenzivním chovu dobytka.. Přínos pro  
přírodu je proto závislý na plánu péče o příslušnou lokalitu..

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39 a 51..Příjemce musí respektovat povinnosti vyplývající z ná-
rodní legislativy a cross compliance.. Platby jsou za opatření nad rámec 
cross compliance a jsou za ušlý zisk a vynaložené náklady; neobsahují 
pobídkovou složku..

Platby za údržbu dřevin sloužících jako potrava pro medvěda  
na okraji lesního biotopu.. Pro členské země je zde mnoho  
možností a agroenvironmentální opatření lze přizpůsobit regionálním 
požadavkům.. Agroenvironmentální opatření mají naplňovat environ-
mentální sítě a lze je doporučit příjemcům kompenzačních plateb dle 
čl.. 36 (a) i, 36 (a) ii a 36 (a) iii.. Agroenvironmentální opatření lze zaměřit 
na zemědělskou půdu mezi klíčovými lokalitami Natury 2000  
s cílem vytvořit biokoridory spojující významná stanoviště.. 

36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Dočasné ohrady pro pastvu, omezení přístupu nebo jiných  
zemědělských aktivit; stavba chlévů pro kozy; ohrady  
udržující dobytek mimo vodní toky..

36(b)(i) První zalesnění zemědělské půdy všechny možné zemědělská půda Oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl.. 50..

Výše platby závisí na kategorii příjemce – viz čl.. 43.. Pokrývá počáteční 
náklady, náklady na údržbu během prvních 5 let a ušlý zisk po dobu až 
15 let.. Po zalesnění nebude pozemek pravděpodobně zařazen do pří-
mých plateb.. viz čl.. 51 – příjemce musí dodržet cross compliance..

Může podpořit obnovu původních lesů; třeba koordinovat s jinými 
revitalizačními projekty pro vytvoření koherentní soustavy lokalit Na-
tury 2000 (čl.. 10 směrnice o stanovištích).. Třeba pečlivě zvážit, zda je 
zalesnění žádoucí z hlediska biodiverzity (jaký biotop by zalesnění 
nahradilo).. Zalesněný pozemek by měl být kvalifikovatelný pro poz-
dější lesnicko-environmentální platby, aby byla zajištěna trvalá péče 
o les.. Zalesnění může napomoci vytvoření koridorů mezi lokalitami 
Natury 2000..

36(b)(ii) Založení zemědělsko-lesnického systému na zeměděl-
ské půdě 

zemědělci zemědělská půda způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. 

viz čl.. 44.. Pouze počáteční náklady.. Proto je nutné následnou údržbu 
zajistit např.. navazujícím agroenvironmentálním opatřením.. Je otáz-
kou, zda zemědělsko-lesnické systémy budou moci nárokovat přímé 
platby.. Pro tyto účely by členské země měly zajistit pokračování země-
dělského využití půdy (max.. počet stromů na ha…)

Může podpořit obnovu tradičních zemědělsko-lesnických systémů 
(např.. dehesa/montado) v oblastech, kde mizí.. Poznámka: Třeba peč-
livě zvážit, zda je zalesnění žádoucí z hlediska biodiverzity (jaký biotop 
by byl nahrazen).. 

36(b)(iii) První zalesnění nezemědělské půdy všechny možné všechny typy souše Oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl..50.. Čl.. 45 také odkazuje 
na neobdělávanou zeměděl-
skou půdu..

viz čl.. 45, výše podpory závisí na typu pozemku a kategorii příjemce.. Může podpořit obnovu původních lesů – třeba poznamenat, že zales-
nění některých typů půdy (např.. rašeliniš ) nemusí být žádoucí z hle-
diska ochrany přírody.. 

36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Obnova starých vzrostlých lesních porostů a management velkých re-
zervací (nad 50ha) jako bezzásahových zón..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Zachování starých a mrtvých stromů v selektivně těžených  
lesích, na úrovni 10 %/ha; široké rozestupy mezi stromy;  
výsadba smíšených druhů..

36(b)(vi) Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventiv-
ních akcí;

všechny možné lesy Oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl.. 50..

viz čl.. 48.. Preventivní akce mohou zahrnovat výsadbu původních druhů tam, 
kde to má význam v prevenci požárů..

36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby.. Podpora zakládání lesních tůní
52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 57.. Odkazuje na investice spojené s údržbou a obnovou přírod-

ního dědictví a rozvoj oblastí s vysokou přírodní hodnotou.. 
Obnova místních mokřadů úpravami vodních toků  
a revitalizační výsadbou..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Péče o místní biotopy dle cílů místní srategie rozvoje, např.. čištění 
vodních toků jako příprava pro reintrodukci vydry jako  
součást kampaně ‘ozelenění vodních toků..
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akTiviTa 12: á opaTření – sTanoviŠTĚ

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(i) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky 

v horských oblastech
zemědělci zemědělská půda oblast musí být vyznačena – 

viz čl.. 50.. 
viz čl.. 37.. Pouze pro méně příznivé oblasti.. Z čl.. 51 Nařízení č.. 
1782/2003 vyplývá, že s těmito kompenzačními platbami nejsou spo-
jena žádná environmentální kritéria kromě zákonných norem (včetně 
směrnic o stanovištích a o ptácích) a Zásad dobré zemědělské praxe 
(ve kterých může být zahrnuta minimální úroveň péče) spojených 
s platbami dle Osy 1.. Jediným dalším požadavkem na příjemce je, aby 
pokračoval v zemědělské činnosti nejméně dalších 5 let.. Managemen-
tová opatření budou proto závislá na typu vykonávané zemdělské 
činnosti..

Platby lze použít pro podporu tradičních extenzivních způsobů hos-
podaření v oblastech, kde jsou nezbytné pro zachování významných 
typů stanoviš – např.. pastva na alpských loukách nebo otevřených 
stepích.. S těmito platbami nejsou spojena žádná environmentální 
kritéria kromě cross compliance.. Je proto nutné vždy integrovat tyto 
platby do systému poradenství a agroenvironmentálních opatření, 
aby bylo zajištěno, že zemědělec zvolí optimální typ managementu.. 

36(a)(ii) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky v ji-
ných než horských oblastech 

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl..37.. Pouze pro méně příznivé oblasti.. O environmentálních kritéri-
ích viz čl.. 51 Nařízení 1782/2003 a poznámka výše..

36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o 
vodní politice 2000/60/EC;

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 38.. Platí pouze pro povinné aktivity a méně příznivé oblasti.. 
Platby za ušlý zisk a zvýšené náklady.. viz čl.. Art 51 Nařízení 1782/2003..

Mnoho možností: např.. posun kosení, omezení nových meliorací, po-
žadavky na péči o živé ploty.. Aktivity musí být součástí plánu péče 
schváleného příslušným orgánem zodpovědným za implementaci 
směrnic o ptácích a o stanovištích na národní úrovni.. Platby, které pří-
jemce obdrží, jsou za vynaložené náklady, nebo za ušlý zisk, např.. sní-
žený příjem při extenzivním chovu dobytka.. Přínos pro  
přírodu je proto závislý na plánu péče o příslušnou lokalitu..

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39 a 51..Příjemce musí respektovat povinnosti vyplývající z ná-
rodní legislativy a cross compliance.. Platby jsou za opatření nad rámec 
cross compliance a jsou za ušlý zisk a vynaložené náklady; neobsahují 
pobídkovou složku..

Platby za údržbu dřevin sloužících jako potrava pro medvěda  
na okraji lesního biotopu.. Pro členské země je zde mnoho  
možností a agroenvironmentální opatření lze přizpůsobit regionálním 
požadavkům.. Agroenvironmentální opatření mají naplňovat environ-
mentální sítě a lze je doporučit příjemcům kompenzačních plateb dle 
čl.. 36 (a) i, 36 (a) ii a 36 (a) iii.. Agroenvironmentální opatření lze zaměřit 
na zemědělskou půdu mezi klíčovými lokalitami Natury 2000  
s cílem vytvořit biokoridory spojující významná stanoviště.. 

36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Dočasné ohrady pro pastvu, omezení přístupu nebo jiných  
zemědělských aktivit; stavba chlévů pro kozy; ohrady  
udržující dobytek mimo vodní toky..

36(b)(i) První zalesnění zemědělské půdy všechny možné zemědělská půda Oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl.. 50..

Výše platby závisí na kategorii příjemce – viz čl.. 43.. Pokrývá počáteční 
náklady, náklady na údržbu během prvních 5 let a ušlý zisk po dobu až 
15 let.. Po zalesnění nebude pozemek pravděpodobně zařazen do pří-
mých plateb.. viz čl.. 51 – příjemce musí dodržet cross compliance..

Může podpořit obnovu původních lesů; třeba koordinovat s jinými 
revitalizačními projekty pro vytvoření koherentní soustavy lokalit Na-
tury 2000 (čl.. 10 směrnice o stanovištích).. Třeba pečlivě zvážit, zda je 
zalesnění žádoucí z hlediska biodiverzity (jaký biotop by zalesnění 
nahradilo).. Zalesněný pozemek by měl být kvalifikovatelný pro poz-
dější lesnicko-environmentální platby, aby byla zajištěna trvalá péče 
o les.. Zalesnění může napomoci vytvoření koridorů mezi lokalitami 
Natury 2000..

36(b)(ii) Založení zemědělsko-lesnického systému na zeměděl-
ské půdě 

zemědělci zemědělská půda způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. 

viz čl.. 44.. Pouze počáteční náklady.. Proto je nutné následnou údržbu 
zajistit např.. navazujícím agroenvironmentálním opatřením.. Je otáz-
kou, zda zemědělsko-lesnické systémy budou moci nárokovat přímé 
platby.. Pro tyto účely by členské země měly zajistit pokračování země-
dělského využití půdy (max.. počet stromů na ha…)

Může podpořit obnovu tradičních zemědělsko-lesnických systémů 
(např.. dehesa/montado) v oblastech, kde mizí.. Poznámka: Třeba peč-
livě zvážit, zda je zalesnění žádoucí z hlediska biodiverzity (jaký biotop 
by byl nahrazen).. 

36(b)(iii) První zalesnění nezemědělské půdy všechny možné všechny typy souše Oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl..50.. Čl.. 45 také odkazuje 
na neobdělávanou zeměděl-
skou půdu..

viz čl.. 45, výše podpory závisí na typu pozemku a kategorii příjemce.. Může podpořit obnovu původních lesů – třeba poznamenat, že zales-
nění některých typů půdy (např.. rašeliniš ) nemusí být žádoucí z hle-
diska ochrany přírody.. 

36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Obnova starých vzrostlých lesních porostů a management velkých re-
zervací (nad 50ha) jako bezzásahových zón..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Zachování starých a mrtvých stromů v selektivně těžených  
lesích, na úrovni 10 %/ha; široké rozestupy mezi stromy;  
výsadba smíšených druhů..

36(b)(vi) Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventiv-
ních akcí;

všechny možné lesy Oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl.. 50..

viz čl.. 48.. Preventivní akce mohou zahrnovat výsadbu původních druhů tam, 
kde to má význam v prevenci požárů..

36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby.. Podpora zakládání lesních tůní
52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 57.. Odkazuje na investice spojené s údržbou a obnovou přírod-

ního dědictví a rozvoj oblastí s vysokou přírodní hodnotou.. 
Obnova místních mokřadů úpravami vodních toků  
a revitalizační výsadbou..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Péče o místní biotopy dle cílů místní srategie rozvoje, např.. čištění 
vodních toků jako příprava pro reintrodukci vydry jako  
součást kampaně ‘ozelenění vodních toků..
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EFF
29(1)(b) Zavádění akvakulturních metod, které ve srovnání 

s běžnou praxí v odvětví akvakultury výrazně snižují 
nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky na životní 
prostředí;

MSP pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 29(2) nvestiční podpora je omezena na mikropodniky a malé a střední 
podniky

financování umožňující podporovat techniky zahrnující nízké/žádné 
použití chemikálií, směřující k čistějším vodním tokům a vyšším  
přírodním hodnotám níže na toku..

29(1)(c) Podpora tradičních akvakulturních činností důležitých 
pro zachování a rozvoj hospodářské i sociální struktury 
a životního prostředí;

MSP pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 29(2) nvestiční podpora je omezena na mikropodniky a malé a střední 
podniky

podpora údržby tradičních rybníků, jež mohou reprezentovat  
důležitý biotop..

30(2)(a) Podpora forem akvakultury, které zahrnují ochranu 
a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů 
a genetické rozmanitosti, jakož i udržování krajiny a tra-
dičních charakteristik akvakulturních oblastí;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná konkrétní nevýhody nebo investiční náklady pro jednotky nacházející 
se uvnitř nebo poblíž oblastí NATURA 2000 – viz 30(4)d

30(2)(d) Udržitelné akvakultury slučitelné s konkrétními en-
vironmentálními omezeními vycházejícími z vyme-
zení oblastí NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21.. května 1992 o ochraně přírod-
ních stanoviš , volně žijících živočichů a planě rostou-
cích rostlin

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná konkrétní nevýhody nebo investiční náklady pro jednotky nacházející 
se uvnitř nebo poblíž oblastí NATURA 2000 – viz 30(4)d

Zavádění norem pro biopotraviny, marketing biopotravin pocháze-
jících z lokalit Natury 2000 (ve kterých je akvakultura slučitelná s cíli 
ochrany)..

37(a) Opatření přispívající významně k lepšímu manage-
mentu a ochraně zdrojů;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 30(2)(c)

37(c) Odstraňování rybářského vybavení ze dna moří 
pro omezení nežádoucích odchytů; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Odstranění rybářského vybavení v chráněných oblastech na moři, s cí-
lem zvýšení kvality biotopu 

37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 
lokalit; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Zlepšení stávajících biotopů v akvakulturních lokalitách – např.. výsad-
bou vodní vegetace

37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v sektoru rybářství;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Může být použito pro odbornou pomoc vědců při přípravě nových 
managementových opatření (zvláště v mořských lokalitách)..

38(2)(a) Konstrukce a instalace statických nebo pohyblivých 
zařízení pro ochranu a zlepšování stavu vodní flóry 
a fauny 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl..38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Instalace „klecí” pro ochranu citlivých bentických druhů a biotopů 
(např.. porosty mořské trávy apod..)..

38(2)(b) Revitalizace vnitrozemských vod, včetně trdliš a mig-
račních cest pro migrující druhy 

rybáři, další vnitrozemské vody žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Zlepšení čistoty vody pro revitalizaci a návrat skladkovodních bezob-
ratlých.. Znovuvysazení říční vegetace pro zvýšení výtěru.. 

38(2)(c) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 20000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Opatření v lokalitách Natury 2000, v kterých se vyskytují trdliště nebo 
biotopy ryb a korýšů..

41(2)(b) Pilotní projekty: testování přípravy plánů péče a alo-
kace intenzity rybolovu včetně vytváření bezlovných 
oblastí za účelem posouzení biologických a ekonomic-
kých důsledků a zvýšení populace

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetentními organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Ustanovení bezlovných zón v lokalitách Natury 2000 pro monitoro-
vání dopadů bezlovného režimu na druhy a biotopy..

41(2)(c) Pilotní projekty: rozvoj a testování vybavení omezující 
nežádoucí odchyty a jiné dopady na životní prostředí, 
zvláště na mořském dně

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetentními organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Pilotní projekty pro rozvoj a testování metod rybaření s menším dopa-
dem na mořské dno (např.. rybaření šetrné vůči mořské trávě)..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Vytváření pracovních míst při zlepšování kvality biotopů (např.. vý-
sadba vegetace v pobřežních stanovištích a říčních deltách)..

44(1)(f ) Ochrana životního prostředí v rybářských oblastech 
pro udržení jejich atraktivity, regenerace a rozvoj po-
břežních osad a vesnic a ochrana a obnova přírodního 
a achitektonického dědictví

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Zlepšení životního prostředí revitalizacemi pobřežních stanoviš ..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Přípustné pouze splňuje-li kritéria způsobilosti LIFE+ z článku 3, opat-
ření přílohy 1 a není opakující se aktivitou

FP7
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkumné projekty mohou vést k vytvoření efektivnějších manage-
mentových opatření pro konkrétní lokalitu nebo biotopy.. 
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EFF
29(1)(b) Zavádění akvakulturních metod, které ve srovnání 

s běžnou praxí v odvětví akvakultury výrazně snižují 
nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky na životní 
prostředí;

MSP pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 29(2) nvestiční podpora je omezena na mikropodniky a malé a střední 
podniky

financování umožňující podporovat techniky zahrnující nízké/žádné 
použití chemikálií, směřující k čistějším vodním tokům a vyšším  
přírodním hodnotám níže na toku..

29(1)(c) Podpora tradičních akvakulturních činností důležitých 
pro zachování a rozvoj hospodářské i sociální struktury 
a životního prostředí;

MSP pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 29(2) nvestiční podpora je omezena na mikropodniky a malé a střední 
podniky

podpora údržby tradičních rybníků, jež mohou reprezentovat  
důležitý biotop..

30(2)(a) Podpora forem akvakultury, které zahrnují ochranu 
a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů 
a genetické rozmanitosti, jakož i udržování krajiny a tra-
dičních charakteristik akvakulturních oblastí;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná konkrétní nevýhody nebo investiční náklady pro jednotky nacházející 
se uvnitř nebo poblíž oblastí NATURA 2000 – viz 30(4)d

30(2)(d) Udržitelné akvakultury slučitelné s konkrétními en-
vironmentálními omezeními vycházejícími z vyme-
zení oblastí NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21.. května 1992 o ochraně přírod-
ních stanoviš , volně žijících živočichů a planě rostou-
cích rostlin

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná konkrétní nevýhody nebo investiční náklady pro jednotky nacházející 
se uvnitř nebo poblíž oblastí NATURA 2000 – viz 30(4)d

Zavádění norem pro biopotraviny, marketing biopotravin pocháze-
jících z lokalit Natury 2000 (ve kterých je akvakultura slučitelná s cíli 
ochrany)..

37(a) Opatření přispívající významně k lepšímu manage-
mentu a ochraně zdrojů;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 30(2)(c)

37(c) Odstraňování rybářského vybavení ze dna moří 
pro omezení nežádoucích odchytů; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Odstranění rybářského vybavení v chráněných oblastech na moři, s cí-
lem zvýšení kvality biotopu 

37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 
lokalit; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Zlepšení stávajících biotopů v akvakulturních lokalitách – např.. výsad-
bou vodní vegetace

37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v sektoru rybářství;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Může být použito pro odbornou pomoc vědců při přípravě nových 
managementových opatření (zvláště v mořských lokalitách)..

38(2)(a) Konstrukce a instalace statických nebo pohyblivých 
zařízení pro ochranu a zlepšování stavu vodní flóry 
a fauny 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl..38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Instalace „klecí” pro ochranu citlivých bentických druhů a biotopů 
(např.. porosty mořské trávy apod..)..

38(2)(b) Revitalizace vnitrozemských vod, včetně trdliš a mig-
račních cest pro migrující druhy 

rybáři, další vnitrozemské vody žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Zlepšení čistoty vody pro revitalizaci a návrat skladkovodních bezob-
ratlých.. Znovuvysazení říční vegetace pro zvýšení výtěru.. 

38(2)(c) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 20000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Opatření v lokalitách Natury 2000, v kterých se vyskytují trdliště nebo 
biotopy ryb a korýšů..

41(2)(b) Pilotní projekty: testování přípravy plánů péče a alo-
kace intenzity rybolovu včetně vytváření bezlovných 
oblastí za účelem posouzení biologických a ekonomic-
kých důsledků a zvýšení populace

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetentními organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Ustanovení bezlovných zón v lokalitách Natury 2000 pro monitoro-
vání dopadů bezlovného režimu na druhy a biotopy..

41(2)(c) Pilotní projekty: rozvoj a testování vybavení omezující 
nežádoucí odchyty a jiné dopady na životní prostředí, 
zvláště na mořském dně

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetentními organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Pilotní projekty pro rozvoj a testování metod rybaření s menším dopa-
dem na mořské dno (např.. rybaření šetrné vůči mořské trávě)..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Vytváření pracovních míst při zlepšování kvality biotopů (např.. vý-
sadba vegetace v pobřežních stanovištích a říčních deltách)..

44(1)(f ) Ochrana životního prostředí v rybářských oblastech 
pro udržení jejich atraktivity, regenerace a rozvoj po-
břežních osad a vesnic a ochrana a obnova přírodního 
a achitektonického dědictví

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Zlepšení životního prostředí revitalizacemi pobřežních stanoviš ..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Přípustné pouze splňuje-li kritéria způsobilosti LIFE+ z článku 3, opat-
ření přílohy 1 a není opakující se aktivitou

FP7
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkumné projekty mohou vést k vytvoření efektivnějších manage-
mentových opatření pro konkrétní lokalitu nebo biotopy.. 
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí zařazených do soustavy NATURA 2000

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit jednorázové odstranění sedimentů a prohloubení ústí 
řeky za účelem dlouhodobé obnovy biotopů a podpory ekoturistiky..

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: rozvojové plány a opatření pro management rizik Velkoplošná výsadba přirozených druhů dřevin za účelem snížení ri-
zika požárů..

4(8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení transevropských sítí a napojení na sí 
TEN-T; a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení dostup-
nosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k dosažení větší rovnováhy ve využívání růz-
ných druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení dopadů na životní 
prostředí;

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000 

Zlepšení stávající dopravní infrastruktury (silnice, železniční koridory) 
pro omezení negativních vlivů (např.. přechody a podchody pro živo-
čichy)..

5(2)a Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: stimulace investic pro obnovu fyzic-
kého prostředí, včetně kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Může podpořit jednorázové odstranění sedimentů a prohloubení ústí 
řeky za účelem dlouhodobé obnovy biotopů a podpory ekoturistiky..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Může financovat jednorázovou obnovnou aktivitu v lokalitě Na-
tura 2000 a/nebo přilehlém okolí za účelem umožnění dlouhodobé 
údržby biotopu a přispění k udržitelnému cestovnímu ruchu v území

5(2)e Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: rozvoj plánů a opatření na prevenci 
a řešení přírodních rizik (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a technologických 
rizik;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: rozvojové plány a opatření pro management rizik Velkoplošná výsadba přirozených druhů dřevin za účelem snížení ri-
zika požárů..

5(3)a Přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu, 
a zejména: posilování sekundárních dopravních sítí zdokonalením napojení na sítě TEN-T, 
na regionální železniční uzly, letiště a přístavy nebo na platformy kombinované dopravy, 
poskytováním radiálních spojení k hlavním železničním tratím a podporou regionálních 
a místních vnitrozemských vodních cest a pobřežní plavby;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000

Zlepšení stávající dopravní nebo telekomunikační infrastruktury (sil-
nice, železniční koridory) pro omezení negativních vlivů (např.. pře-
chody a podchody pro živočichy)..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Lze podpořit přeshraniční iniciativy, jako revitalizace povodí včetně 
odstranění sedimentů, odstranění velké infrastruktury, např.. přehrad.. 
Lze take zahrnout programy zlepšení čistoty vody včetně  
zpracování průmyslových odpadních vod.. 

6(1)d Rrozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: snižováním izo-
lace prostřednictvím zlepšené dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních sítí 
a služeb a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: přizpůsobení/zlepšení dopravní infrastruktury zmírňující do-
pady na lokality Natura 2000

Kde existuje přeshraniční dopravní nebo telekomunikační infrastruk-
tura (např.. silnice, železniční koridory),lze provádět zlepšení snižující 
její fragmentační efekt (např.. přidáním nadchodů/podchodů)

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Lze podpořit přeshraniční iniciativy, jako revitalizace povodí včetně 
odstranění sedimentů, odstranění velké infrastruktury, např.. přehrad.. 
Lze take zahrnout programy zlepšení čistoty vody včetně zpracování 
průmyslových odpadních vod..

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Kontext: historické/kulturní dědictví
Vyžadováno: městské prostředí 

V městských oblastech lze podpořit revitalizaci lokalit Natury 2000 
za účelem podpory rozvoje místní komunity..

ESF
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

Regiony pro cíl Konvergence  Stavba čistíren odpadních vod zlepšujících kvalitu vody  
v lokalitě Natury 2000..
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí zařazených do soustavy NATURA 2000

Regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit jednorázové odstranění sedimentů a prohloubení ústí 
řeky za účelem dlouhodobé obnovy biotopů a podpory ekoturistiky..

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: rozvojové plány a opatření pro management rizik Velkoplošná výsadba přirozených druhů dřevin za účelem snížení ri-
zika požárů..

4(8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení transevropských sítí a napojení na sí 
TEN-T; a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení dostup-
nosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k dosažení větší rovnováhy ve využívání růz-
ných druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení dopadů na životní 
prostředí;

Regiony pro cíl Konvergence Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000 

Zlepšení stávající dopravní infrastruktury (silnice, železniční koridory) 
pro omezení negativních vlivů (např.. přechody a podchody pro živo-
čichy)..

5(2)a Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: stimulace investic pro obnovu fyzic-
kého prostředí, včetně kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Může podpořit jednorázové odstranění sedimentů a prohloubení ústí 
řeky za účelem dlouhodobé obnovy biotopů a podpory ekoturistiky..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Může financovat jednorázovou obnovnou aktivitu v lokalitě Na-
tura 2000 a/nebo přilehlém okolí za účelem umožnění dlouhodobé 
údržby biotopu a přispění k udržitelnému cestovnímu ruchu v území

5(2)e Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: rozvoj plánů a opatření na prevenci 
a řešení přírodních rizik (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a technologických 
rizik;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: rozvojové plány a opatření pro management rizik Velkoplošná výsadba přirozených druhů dřevin za účelem snížení ri-
zika požárů..

5(3)a Přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu, 
a zejména: posilování sekundárních dopravních sítí zdokonalením napojení na sítě TEN-T, 
na regionální železniční uzly, letiště a přístavy nebo na platformy kombinované dopravy, 
poskytováním radiálních spojení k hlavním železničním tratím a podporou regionálních 
a místních vnitrozemských vodních cest a pobřežní plavby;

Regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000

Zlepšení stávající dopravní nebo telekomunikační infrastruktury (sil-
nice, železniční koridory) pro omezení negativních vlivů (např.. pře-
chody a podchody pro živočichy)..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Lze podpořit přeshraniční iniciativy, jako revitalizace povodí včetně 
odstranění sedimentů, odstranění velké infrastruktury, např.. přehrad.. 
Lze take zahrnout programy zlepšení čistoty vody včetně  
zpracování průmyslových odpadních vod.. 

6(1)d Rrozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: snižováním izo-
lace prostřednictvím zlepšené dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních sítí 
a služeb a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: přizpůsobení/zlepšení dopravní infrastruktury zmírňující do-
pady na lokality Natura 2000

Kde existuje přeshraniční dopravní nebo telekomunikační infrastruk-
tura (např.. silnice, železniční koridory),lze provádět zlepšení snižující 
její fragmentační efekt (např.. přidáním nadchodů/podchodů)

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Lze podpořit přeshraniční iniciativy, jako revitalizace povodí včetně 
odstranění sedimentů, odstranění velké infrastruktury, např.. přehrad.. 
Lze take zahrnout programy zlepšení čistoty vody včetně zpracování 
průmyslových odpadních vod..

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Kontext: historické/kulturní dědictví
Vyžadováno: městské prostředí 

V městských oblastech lze podpořit revitalizaci lokalit Natury 2000 
za účelem podpory rozvoje místní komunity..

ESF
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

Regiony pro cíl Konvergence  Stavba čistíren odpadních vod zlepšujících kvalitu vody  
v lokalitě Natury 2000..
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akTiviTa 13: managemenTová opaTření – Druhy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(i) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky 

v horských oblastech
zemědělci zemědělská půda oblast musí být vyznačena – 

viz čl.. 50.. 
viz čl.. 37.. Pouze pro méně příznivé oblasti.. Z čl.. 51 Nařízení č.. 
1782/2003 vyplývá, že s těmito kompenzačními platbami nejsou spo-
jena žádná environmtální kritéria kromě zákonných norem (včetně 
směrnic o stanovištích a o ptácích) a Zásad dobré zemědělské praxe 
(ve kterých může být zahrnuta minimální úroveň péče) spojených 
s platbami dle Osy 1.. Jediným dalším požadavkem na příjemce je, aby 
pokračoval v zemědělské činnosti nejméně dalších 5 let.. Managemen-
tová opatření budou proto závislá na typu vykonávané zemdělské 
činnosti..

Platby pro podporu pokračování zemědělské činnosti, která udržuje 
otevřené plochy nutné pro rozmnožování alpínských motýlů..

36(a)(ii) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky v ji-
ných než horských oblastech 

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 37.. méně příznivé oblasti Údržba pastvin v podmáčeném stavu pro podporu brodivých ptáků..

36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o 
vodní politice 2000/60/EC;

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Zákaz kosení v okruhu 50 m od chráněných hnízdiš;  
podpora kosení nespásaných částí luk jednou ročně..

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Tradiční extenzivní chov dobytka (tradiční druhy)  
na trvalých travních porostech..

36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Instalace umělých hnízd a hnízdních podložek; instalace pozorovacích 
sloupků.. 

36(b)(i) První zalesnění zemědělské půdy všechny možné zemědělská půda oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl.. 50..

Výše platby závisí na kategorii příjemce – viz čl.. 43.. Pokrývá počáteční 
náklady, náklady na údržbu během prvních 5 let a ušlý zisk po dobu až 
15 let.. Po zalesnění nebude pozemek pravděpodobně zařazen do pří-
mých plateb.. viz čl.. 51 – příjemce musí dodržet cross compliance..

Výsadba původních druhů dřevin s cílem obnovy lesních biotopů 
pro podporu návratu vzácných druhů..

36(b)(ii) Založení zemědělsko-lesnického systému na zeměděl-
ské půdě 

Zemědělci Zemědělská půda způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 44.. Pouze počáteční náklady.. Proto je nutné následnou údržbu 
zajistit např.. navazujícím agroenvironmentálním opatřením.. Je otáz-
kou, zda zemědělsko-lesnické systémy budou moci nárokovat přímé 
platby.. Pro tyto účely by členské země měly zajistit pokračování země-
dělského využití půdy (max.. počet stromů na ha…)

Může podpořit obnovu tradičních zemědělsko-lesnických systémů 
(např.. dehesa/montado) v oblastech, kde mizí.. 

36(b)(iii) První zalesnění nezemědělské půdy všechny možné všechny typy souše oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl.. 50.. Dle čl.. 45 lze využít 
také na neobdělávané země-
dělské půdě..

viz čl.. 45, výše podpory závisí na typu pozemku a kategorii příjemce.. 

36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Instalace umělých hnízd pro malé lesní savce..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Zachování starých a mrtvých stromů v selektivně  
těžených lesích, na úrovni 10 %/ha..

36(b)(vi) Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventiv-
ních akcí;

všechny možné lesy Oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl..50..

viz čl.. 48.. Preventivní akce mohou zahrnovat výsadbu původních druhů tam, 
kde to má význam v prevenci požárů 

36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby.. Podpora zakládání lesních tůní
52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 57.. Obnova místních mokřadů úpravami vodních toků a revitalizační vý-

sadbou.. 
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Management druhů dle cílů místní strategie rozvoje, např.. reintro-
dukce vodních hlodavců s cílem podpořit ekoturistiku podél řek..
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akTiviTa 13: managemenTová opaTření – Druhy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(i) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky 

v horských oblastech
zemědělci zemědělská půda oblast musí být vyznačena – 

viz čl.. 50.. 
viz čl.. 37.. Pouze pro méně příznivé oblasti.. Z čl.. 51 Nařízení č.. 
1782/2003 vyplývá, že s těmito kompenzačními platbami nejsou spo-
jena žádná environmtální kritéria kromě zákonných norem (včetně 
směrnic o stanovištích a o ptácích) a Zásad dobré zemědělské praxe 
(ve kterých může být zahrnuta minimální úroveň péče) spojených 
s platbami dle Osy 1.. Jediným dalším požadavkem na příjemce je, aby 
pokračoval v zemědělské činnosti nejméně dalších 5 let.. Managemen-
tová opatření budou proto závislá na typu vykonávané zemdělské 
činnosti..

Platby pro podporu pokračování zemědělské činnosti, která udržuje 
otevřené plochy nutné pro rozmnožování alpínských motýlů..

36(a)(ii) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky v ji-
ných než horských oblastech 

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 37.. méně příznivé oblasti Údržba pastvin v podmáčeném stavu pro podporu brodivých ptáků..

36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o 
vodní politice 2000/60/EC;

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Zákaz kosení v okruhu 50 m od chráněných hnízdiš;  
podpora kosení nespásaných částí luk jednou ročně..

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Tradiční extenzivní chov dobytka (tradiční druhy)  
na trvalých travních porostech..

36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Instalace umělých hnízd a hnízdních podložek; instalace pozorovacích 
sloupků.. 

36(b)(i) První zalesnění zemědělské půdy všechny možné zemědělská půda oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl.. 50..

Výše platby závisí na kategorii příjemce – viz čl.. 43.. Pokrývá počáteční 
náklady, náklady na údržbu během prvních 5 let a ušlý zisk po dobu až 
15 let.. Po zalesnění nebude pozemek pravděpodobně zařazen do pří-
mých plateb.. viz čl.. 51 – příjemce musí dodržet cross compliance..

Výsadba původních druhů dřevin s cílem obnovy lesních biotopů 
pro podporu návratu vzácných druhů..

36(b)(ii) Založení zemědělsko-lesnického systému na zeměděl-
ské půdě 

Zemědělci Zemědělská půda způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 44.. Pouze počáteční náklady.. Proto je nutné následnou údržbu 
zajistit např.. navazujícím agroenvironmentálním opatřením.. Je otáz-
kou, zda zemědělsko-lesnické systémy budou moci nárokovat přímé 
platby.. Pro tyto účely by členské země měly zajistit pokračování země-
dělského využití půdy (max.. počet stromů na ha…)

Může podpořit obnovu tradičních zemědělsko-lesnických systémů 
(např.. dehesa/montado) v oblastech, kde mizí.. 

36(b)(iii) První zalesnění nezemědělské půdy všechny možné všechny typy souše oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl.. 50.. Dle čl.. 45 lze využít 
také na neobdělávané země-
dělské půdě..

viz čl.. 45, výše podpory závisí na typu pozemku a kategorii příjemce.. 

36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Instalace umělých hnízd pro malé lesní savce..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Zachování starých a mrtvých stromů v selektivně  
těžených lesích, na úrovni 10 %/ha..

36(b)(vi) Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventiv-
ních akcí;

všechny možné lesy Oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl..50..

viz čl.. 48.. Preventivní akce mohou zahrnovat výsadbu původních druhů tam, 
kde to má význam v prevenci požárů 

36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby.. Podpora zakládání lesních tůní
52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 57.. Obnova místních mokřadů úpravami vodních toků a revitalizační vý-

sadbou.. 
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Management druhů dle cílů místní strategie rozvoje, např.. reintro-
dukce vodních hlodavců s cílem podpořit ekoturistiku podél řek..
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Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EFF      
27(1)(a) Diverzifikace aktivit z hlediska podpory doplňkových 

pracovních příležitostí pro rybáře; 
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Rozvoj malých zaměstnaneckých programů pro bývalé rybáře ve 

vztahu k ochraně druhů – např.. značkování a vypouštění ryb za úče-
lem monitoringu.. 

27(1)(c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 
mořského rybolovu;

rybáři opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná žádná Rekvalifikační programy zaměřené na školení bývalých rybářů 
ohledně managementu druhů.. 

29(1)(b) Implementace akvakulturních metod významně ome-
zujících negativní nebo zvyšujících pozitivní dopad 
na životní prostředí při porovnání s běžnou praxí;

SME pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 29(2) Investice mají být určeny pro malé a střední podniky.. Podpora akvakulturních technik zaměřených na místní druhy..

29(1)(c) Podpora tradičních akvakulturních aktivit význam-
ných pro ochranu a rozvoj ekonomiky, sociální sítě 
a ochranu přírody;

SME pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 29(2) Investice mají být určeny pro malé a střední podniky.. Podpora údržby historických rybníků, které mohou být významné 
z hlediska migrujících ptáků, obojživelníků a plazů.. 

30(2)(a) Formy akvakultury podporující ochranu a zlepšení 
životního prostředí, přírodních zdrojů, genetické di-
verzity a péči o krajinu a tradiční prvky akvakulturních 
oblastí;

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

30(2)(d) Trvale udržitelná akvakultura slučitelná s environmen-
tálními omezeními v lokalitách Natury 2000 v souladu 
se směrnicí 92/43/EEC

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Podpora udržování hladiny ve výši dle potřeb migrujících a hnízdících 
ptáků..

37(a) Opatření přispívající významně k lepšímu manage-
mentu a ochraně zdrojů;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Lze využít pro opatření ve prospěch mořských a sladkovodních druhů, 
např.. rozšíření plochy pro výtěr..

37(b) Podpora selektivních metod rybolovu a vybavení 
pro omezení nežádoucícho odchytu;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Propagace a podpora vybavení omezujícícho nežádoucí odchyt..

37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 
lokalit; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Zlepšení kvality akvakulturnách lokalit, např.. výsadba rákosí s cílem 
vytvořit biotopy pro bezobratlé, plazy a malé savce..

37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v sektoru rybářství;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Může být použito pro odbornou pomoc vědců při přípravě nových 
managementových opatření (zvláště pokud se to týká mořských 
druhů)..

38(2)(a) Konstrukce a instalace statických nebo pohyblivých 
zařízení pro ochranu a zlepšování stavu vodní flóry 
a fauny 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Instalace „klecí” pro ochranu citlivých bentických druhů a biotopů 
(např.. porosty mořské trávy apod..)..

38(2)(c) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 2000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Art 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Specifická managementová opatření pro druhy, které jsou komerčně 
loveny a zároveň chráněny v rámci Natury 2000 – např.. obnova trdliš 
pro lososa..

41(2)(b) Pilotní projekty: testování přípravy plánů péče a alo-
kace intenzity rybolovu včetně vytváření bezlovných 
oblastí za účelem posouzení bilogických a ekonomic-
kých důsledků a zvýšení populace

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetenntími organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Ustanovení bezlovných zón v lokalitách Natury 2000 pro monitoro-
vání dopadů bezlovného režimu na druhy a biotopy..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Vytvoření pracovních míst při péči o druhy (např.. monitoring, ochrana 
a rozmnožování sladkovodních ryb jako je losos a jeseter)..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná V zásadě nezpůsobilé vyjma situací dle čl.. 5(5)(b) a tehdy pouze pokud 

jsou splněna kritéria přidané hodnoty v rámci EU dle čl.. 3 a nejedná se 
o opakující se aktivity

Např.. reintrodukční program pro endemické korýše v revitalizovaném 
říčním systému..

FP7
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkumné projekty mohou vést k vytvoření efektivnějších manage-
mentových opatření pro konkrétní druhy..
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Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EFF      
27(1)(a) Diverzifikace aktivit z hlediska podpory doplňkových 

pracovních příležitostí pro rybáře; 
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Rozvoj malých zaměstnaneckých programů pro bývalé rybáře ve 

vztahu k ochraně druhů – např.. značkování a vypouštění ryb za úče-
lem monitoringu.. 

27(1)(c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 
mořského rybolovu;

rybáři opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná žádná Rekvalifikační programy zaměřené na školení bývalých rybářů 
ohledně managementu druhů.. 

29(1)(b) Implementace akvakulturních metod významně ome-
zujících negativní nebo zvyšujících pozitivní dopad 
na životní prostředí při porovnání s běžnou praxí;

SME pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 29(2) Investice mají být určeny pro malé a střední podniky.. Podpora akvakulturních technik zaměřených na místní druhy..

29(1)(c) Podpora tradičních akvakulturních aktivit význam-
ných pro ochranu a rozvoj ekonomiky, sociální sítě 
a ochranu přírody;

SME pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 29(2) Investice mají být určeny pro malé a střední podniky.. Podpora údržby historických rybníků, které mohou být významné 
z hlediska migrujících ptáků, obojživelníků a plazů.. 

30(2)(a) Formy akvakultury podporující ochranu a zlepšení 
životního prostředí, přírodních zdrojů, genetické di-
verzity a péči o krajinu a tradiční prvky akvakulturních 
oblastí;

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

30(2)(d) Trvale udržitelná akvakultura slučitelná s environmen-
tálními omezeními v lokalitách Natury 2000 v souladu 
se směrnicí 92/43/EEC

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Podpora udržování hladiny ve výši dle potřeb migrujících a hnízdících 
ptáků..

37(a) Opatření přispívající významně k lepšímu manage-
mentu a ochraně zdrojů;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Lze využít pro opatření ve prospěch mořských a sladkovodních druhů, 
např.. rozšíření plochy pro výtěr..

37(b) Podpora selektivních metod rybolovu a vybavení 
pro omezení nežádoucícho odchytu;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Propagace a podpora vybavení omezujícícho nežádoucí odchyt..

37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 
lokalit; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Zlepšení kvality akvakulturnách lokalit, např.. výsadba rákosí s cílem 
vytvořit biotopy pro bezobratlé, plazy a malé savce..

37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v sektoru rybářství;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Může být použito pro odbornou pomoc vědců při přípravě nových 
managementových opatření (zvláště pokud se to týká mořských 
druhů)..

38(2)(a) Konstrukce a instalace statických nebo pohyblivých 
zařízení pro ochranu a zlepšování stavu vodní flóry 
a fauny 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Instalace „klecí” pro ochranu citlivých bentických druhů a biotopů 
(např.. porosty mořské trávy apod..)..

38(2)(c) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 2000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Art 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Specifická managementová opatření pro druhy, které jsou komerčně 
loveny a zároveň chráněny v rámci Natury 2000 – např.. obnova trdliš 
pro lososa..

41(2)(b) Pilotní projekty: testování přípravy plánů péče a alo-
kace intenzity rybolovu včetně vytváření bezlovných 
oblastí za účelem posouzení bilogických a ekonomic-
kých důsledků a zvýšení populace

rybáři, další, SME pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody, mokřady

žádná 41(1) pilotní projekty prováděné ekonomickými subjekty, registrova-
nými obchodními společnostmi nebo kompetenntími organizacemi 
vyznačenými členskými státy, ve spolupráci s vědeckými a technic-
kými organizacemi..

Ustanovení bezlovných zón v lokalitách Natury 2000 pro monitoro-
vání dopadů bezlovného režimu na druhy a biotopy..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Vytvoření pracovních míst při péči o druhy (např.. monitoring, ochrana 
a rozmnožování sladkovodních ryb jako je losos a jeseter)..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná V zásadě nezpůsobilé vyjma situací dle čl.. 5(5)(b) a tehdy pouze pokud 

jsou splněna kritéria přidané hodnoty v rámci EU dle čl.. 3 a nejedná se 
o opakující se aktivity

Např.. reintrodukční program pro endemické korýše v revitalizovaném 
říčním systému..

FP7
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkumné projekty mohou vést k vytvoření efektivnějších manage-
mentových opatření pro konkrétní druhy..
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do lokalit 
zařazených do soustavy Natura 2000

regiony pro cíl Konvergence  Lze podporřit jednorázovou reintrodukci ohrožených druhů v rámci 
ekoturistického plánu souvisejícího s těmito druhy..

4(8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení transevropských sítí a napojení na sí 
TEN-T; a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení dostup-
nosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k dosažení větší rovnováhy ve využívání růz-
ných druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení dopadů na životní 
prostředí;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000 

Zlepšení stávající dopravní nebo telekomunikační infrastruktury (sil-
nice, železniční koridory) pro omezení negativních vlivů (např.. pře-
chody a podchody pro živočichy).. [medvěd]

5(3)a Přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu, 
a zejména: posilování sekundárních dopravních sítí zdokonalením napojení na sítě TEN-T, 
na regionální železniční uzly, letiště a přístavy nebo na platformy kombinované dopravy, 
poskytováním radiálních spojení k hlavním železničním tratím a podporou regionálních 
a místních vnitrozemských vodních cest a pobřežní plavby;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost 

Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – pře-
shraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Může podpořit jednorázový přeshraniční reintrodukční program 
pro ohrožené druhy..

6(1)d Rrozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: snižováním izo-
lace prostřednictvím zlepšené dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních sítí 
a služeb a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení;

Cíl evropské územní spolupráce – pře-
shraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: přizpůsobení/zlepšení dopravní infrastruktury zmírňující do-
pady na lokality Natura 2000

Kde existuje přeshraniční dopravní nebo telekomunikační infrastruk-
tura (např.. silnice, železniční koridory),lze provádět zlepšení snižující 
její fragmentační efekt (např.. přidáním nadchodů/podchodů)

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Vyžadováno: městské prostředí 
Kontext: historické a kutlurní dědictví

Lze podpořit opatření pro “vlajkové” druhy v městských oblastech, 
jako prostředek pro aktivnější zapojení místní komunity do ochrany 
přírody.. Musí být součástí širší iniciativy s cílem posílení regionální 
identity..

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do lokalit 
zařazených do soustavy Natura 2000

regiony pro cíl Konvergence  Lze podporřit jednorázovou reintrodukci ohrožených druhů v rámci 
ekoturistického plánu souvisejícího s těmito druhy..

4(8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení transevropských sítí a napojení na sí 
TEN-T; a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení dostup-
nosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k dosažení větší rovnováhy ve využívání růz-
ných druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení dopadů na životní 
prostředí;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000 

Zlepšení stávající dopravní nebo telekomunikační infrastruktury (sil-
nice, železniční koridory) pro omezení negativních vlivů (např.. pře-
chody a podchody pro živočichy).. [medvěd]

5(3)a Přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu, 
a zejména: posilování sekundárních dopravních sítí zdokonalením napojení na sítě TEN-T, 
na regionální železniční uzly, letiště a přístavy nebo na platformy kombinované dopravy, 
poskytováním radiálních spojení k hlavním železničním tratím a podporou regionálních 
a místních vnitrozemských vodních cest a pobřežní plavby;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost 

Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – pře-
shraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Může podpořit jednorázový přeshraniční reintrodukční program 
pro ohrožené druhy..

6(1)d Rrozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: snižováním izo-
lace prostřednictvím zlepšené dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních sítí 
a služeb a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení;

Cíl evropské územní spolupráce – pře-
shraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: přizpůsobení/zlepšení dopravní infrastruktury zmírňující do-
pady na lokality Natura 2000

Kde existuje přeshraniční dopravní nebo telekomunikační infrastruk-
tura (např.. silnice, železniční koridory),lze provádět zlepšení snižující 
její fragmentační efekt (např.. přidáním nadchodů/podchodů)

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Vyžadováno: městské prostředí 
Kontext: historické a kutlurní dědictví

Lze podpořit opatření pro “vlajkové” druhy v městských oblastech, 
jako prostředek pro aktivnější zapojení místní komunity do ochrany 
přírody.. Musí být součástí širší iniciativy s cílem posílení regionální 
identity..

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 14: managemenTová opaTření – invazivní nepůvoDní Druhy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o 

vodní politice2000/60/EC;
zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-

čena – viz čl.. 50.. 
viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Odstranění invazivních akvatických rostlin z vodních toků..

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Zamezení dalšího šíření invazivních rostlin (např.. ambrozie, bolševník)..
36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41..
36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 

lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Likvidace, prevence a zamezení šíření invazivních lesních škůdců (např.. 
dřevokazných brouků)..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Odstranění invazivních druhů rostlin, které ohrožují  
přirozené rostliny a struktury lesa..

36(b) 
(vii)

Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventiv-
ních akcí;

všechny možné lesy oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl..50..

viz čl.. 48.. Realizace programů prevence a detekce lesních škůdců  
(např.. monitorovací system s využitím lapačů hmyzu)..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57.. Odstranění invazivních akvatických rostlin z vodních toků jako součást 
širšího vzdělávacího programu..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Management invazivních druhů v souladu s místní strategií rozvoje, 
např.. odstranění invazivních akvatických rosltin či rybích druhů z říč-
ních systémů v rámci opatření na podporu ekoturistiky (zaměřené 
na původní přírodu) podél řek..

EFF       
27(1)(c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 

mořského rybolovu;
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Rekvalifikace pro práci strážců chráněných území v lokalitách Na-

tury 2000, včetně managementu invazivních druhů..
30(2)(a) Formy akvakultury podporující ochranu a zlepšení 

životního prostředí, přírodních zdrojů, genetické di-
verzity a péči o krajinu a tradiční prvky akvakulturních 
oblastí;

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Podpora akvakultury vyžadující ochranu původní vegetace rybníků, 
včetně regulace invazivních druhů rostlin.. 

30(2)(d) Trvale udržitelná akvakultura slučitelná s environmen-
tálními omezeními v lokalitách Natury 2000 v souladu 
se směrnicí 92/43/EEC

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Kompenzace dodatečných nákladů pro zemědělce..

37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 
lokalit; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Odstranění invazivních rostlin z rybníků.. 

37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v sektoru rybářství;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracovníky ve vztahu 
k výzkumu prevence šíření, odstranění a regulace invazivních druhů..

38(2)(a) Konstrukce a instalace statických nebo pohyblivých 
zařízení pro ochranu a zlepšování stavu vodní flóry 
a fauny 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Stavba umělých útesů..

38(2)(b) Revitalizace vnitrozemských vod, včetně trdliš a mig-
račních cest pro migrující druhy 

rybáři, další vnitrozemské vody žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Revitalizace vnitrozemských vod, včetně odstraňování migračních pře-
kážek.. 

38(2)(c) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 20000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Zvýšení kvality lokalit Natury 2000 v mořských oblastech..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Diverzifikace pracovních příležitostí vytvořením pracovních míst 
v chráněných oblastech, včetně regulace invazivních druhů..

44(1)(f ) Ochrana životního prostředí v rybářských oblastech 
pro udržení jejich atraktivity, regenerace a rozvoj po-
břežních osad a vesnic a ochrana a obnova přírodního 
a achitektonického dědictví

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Ochrana a zlepšování životního prostředí regulací invazivních druhů, 
např.. odstranění invazivních rostlin z pobřežních dun, revitalizace vod-
ních ekosystémů odstraňováním invazivních druhů..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná Samostatně nezpůsobilé, ale může být jako součást projektu dle bodů 

12 a 13, který splňuje kritéria způsobilosti LIFE+v rámci EU dle čl.. 3 
a nejde o opakující se aktivitu

FP7      
2(1)()f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Vývoj nových opatření na regulaci, odtranění a prevenci šíření invaziv-
ních druhů, zvláště ve vztahu k lokalitám Natury 2000..

2(1)(i)g Téma: doprava (např.. ekologizace povrchové a vzdušné 
dopravy)

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum přizpůsobení a zlepšení dopravní infrastruktury 
z hlediska snížení dopadů na lokality Natury 2000..

Vývoj nových opatření pro omezení šíření invazivních druhů podél do-
pravních komunikací.. 
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akTiviTa 14: managemenTová opaTření – invazivní nepůvoDní Druhy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o 

vodní politice2000/60/EC;
zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-

čena – viz čl.. 50.. 
viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Odstranění invazivních akvatických rostlin z vodních toků..

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Zamezení dalšího šíření invazivních rostlin (např.. ambrozie, bolševník)..
36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41..
36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 

lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Likvidace, prevence a zamezení šíření invazivních lesních škůdců (např.. 
dřevokazných brouků)..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy způsobilost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Odstranění invazivních druhů rostlin, které ohrožují  
přirozené rostliny a struktury lesa..

36(b) 
(vii)

Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventiv-
ních akcí;

všechny možné lesy oblasti musí být vyznačeny – 
viz čl..50..

viz čl.. 48.. Realizace programů prevence a detekce lesních škůdců  
(např.. monitorovací system s využitím lapačů hmyzu)..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57.. Odstranění invazivních akvatických rostlin z vodních toků jako součást 
širšího vzdělávacího programu..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Management invazivních druhů v souladu s místní strategií rozvoje, 
např.. odstranění invazivních akvatických rosltin či rybích druhů z říč-
ních systémů v rámci opatření na podporu ekoturistiky (zaměřené 
na původní přírodu) podél řek..

EFF       
27(1)(c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 

mořského rybolovu;
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Rekvalifikace pro práci strážců chráněných území v lokalitách Na-

tury 2000, včetně managementu invazivních druhů..
30(2)(a) Formy akvakultury podporující ochranu a zlepšení 

životního prostředí, přírodních zdrojů, genetické di-
verzity a péči o krajinu a tradiční prvky akvakulturních 
oblastí;

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Podpora akvakultury vyžadující ochranu původní vegetace rybníků, 
včetně regulace invazivních druhů rostlin.. 

30(2)(d) Trvale udržitelná akvakultura slučitelná s environmen-
tálními omezeními v lokalitách Natury 2000 v souladu 
se směrnicí 92/43/EEC

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Kompenzace dodatečných nákladů pro zemědělce..

37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 
lokalit; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Odstranění invazivních rostlin z rybníků.. 

37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-
níky v sektoru rybářství;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracovníky ve vztahu 
k výzkumu prevence šíření, odstranění a regulace invazivních druhů..

38(2)(a) Konstrukce a instalace statických nebo pohyblivých 
zařízení pro ochranu a zlepšování stavu vodní flóry 
a fauny 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Stavba umělých útesů..

38(2)(b) Revitalizace vnitrozemských vod, včetně trdliš a mig-
račních cest pro migrující druhy 

rybáři, další vnitrozemské vody žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Revitalizace vnitrozemských vod, včetně odstraňování migračních pře-
kážek.. 

38(2)(c) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 20000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Zvýšení kvality lokalit Natury 2000 v mořských oblastech..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Diverzifikace pracovních příležitostí vytvořením pracovních míst 
v chráněných oblastech, včetně regulace invazivních druhů..

44(1)(f ) Ochrana životního prostředí v rybářských oblastech 
pro udržení jejich atraktivity, regenerace a rozvoj po-
břežních osad a vesnic a ochrana a obnova přírodního 
a achitektonického dědictví

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Ochrana a zlepšování životního prostředí regulací invazivních druhů, 
např.. odstranění invazivních rostlin z pobřežních dun, revitalizace vod-
ních ekosystémů odstraňováním invazivních druhů..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná Samostatně nezpůsobilé, ale může být jako součást projektu dle bodů 

12 a 13, který splňuje kritéria způsobilosti LIFE+v rámci EU dle čl.. 3 
a nejde o opakující se aktivitu

FP7      
2(1)()f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Vývoj nových opatření na regulaci, odtranění a prevenci šíření invaziv-
ních druhů, zvláště ve vztahu k lokalitám Natury 2000..

2(1)(i)g Téma: doprava (např.. ekologizace povrchové a vzdušné 
dopravy)

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum přizpůsobení a zlepšení dopravní infrastruktury 
z hlediska snížení dopadů na lokality Natury 2000..

Vývoj nových opatření pro omezení šíření invazivních druhů podél do-
pravních komunikací.. 



74

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do lokalit 
zařazených do soustavy Natura 2000

regiony pro cíl Konvergence Lze využít pro jednorázové odstranění nebo program regulace in-
vazivních druhů, které mají výrazně negativní ekonomické, sociální 
a ekologické dopady..

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

regiony pro cíl Konvergence Kontext: rozvojové plány a opatření pro management rizik Vývoj preventivních programů pro invazivní druhy ve všech lokalitách 
Natury 2000 v regionu (součást regionálního plánu managementu ri-
zik)..

4(8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení transevropských sítí a napojení na sí 
TEN-T; a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení dostup-
nosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k dosažení větší rovnováhy ve využívání růz-
ných druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení dopadů na životní 
prostředí;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000 

Vytvoření regionálníhio systému monitoringu a managementu inva-
zivních druhů, např.. systém včasné detekce v přístavech, podél komu-
nikací apod..

5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-
vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: rozvojové plány a opatření pro management rizik Vývoj preventivních programů pro invazivní druhy ve všech lokalitách 
Natury 2000 v regionu (součást regionálního plánu managementu ri-
zik)..

5(3)a Přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu, 
a zejména: posilování sekundárních dopravních sítí zdokonalením napojení na sítě TEN-T, 
na regionální železniční uzly, letiště a přístavy nebo na platformy kombinované dopravy, 
poskytováním radiálních spojení k hlavním železničním tratím a podporou regionálních 
a místních vnitrozemských vodních cest a pobřežní plavby;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000

Vytvoření regionálníhio systému monitoringu a managementu inva-
zivních druhů, např.. system včasné detekce v přístavech, podél komu-
nikací apod..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Lze využít pro přeshraniční programy odstraňování a regulace invaziv-
ních druhů, včetně preventivních opatření.. 

6(1)d Rrozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: snižováním izo-
lace prostřednictvím zlepšené dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních sítí 
a služeb a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000

Ustavení regionálních systémů managementu/monitoringu invaz-
ních a nepůvodních druhů, např.. systémy včasné přeshraniční detekce 
v přístavech, podél dopravních tepen, na letištích

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Lze financovat nadnárodní programy pro kontrolu nebo odstranění 
invazních a nepůvodních druhů, včetně rozvoje opatření k prevenci 
jejich šíření

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Vyžadováno: městské prostředí 
Kontext: historické a kutlurní dědictví

Na území města lze podpořit odstranění invazivních druhů v lokali-
tách Natury 2000 v rámci podpory rozvoje místní komunity..

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do lokalit 
zařazených do soustavy Natura 2000

regiony pro cíl Konvergence Lze využít pro jednorázové odstranění nebo program regulace in-
vazivních druhů, které mají výrazně negativní ekonomické, sociální 
a ekologické dopady..

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

regiony pro cíl Konvergence Kontext: rozvojové plány a opatření pro management rizik Vývoj preventivních programů pro invazivní druhy ve všech lokalitách 
Natury 2000 v regionu (součást regionálního plánu managementu ri-
zik)..

4(8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení transevropských sítí a napojení na sí 
TEN-T; a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení dostup-
nosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k dosažení větší rovnováhy ve využívání růz-
ných druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení dopadů na životní 
prostředí;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000 

Vytvoření regionálníhio systému monitoringu a managementu inva-
zivních druhů, např.. systém včasné detekce v přístavech, podél komu-
nikací apod..

5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-
vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: rozvojové plány a opatření pro management rizik Vývoj preventivních programů pro invazivní druhy ve všech lokalitách 
Natury 2000 v regionu (součást regionálního plánu managementu ri-
zik)..

5(3)a Přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu, 
a zejména: posilování sekundárních dopravních sítí zdokonalením napojení na sítě TEN-T, 
na regionální železniční uzly, letiště a přístavy nebo na platformy kombinované dopravy, 
poskytováním radiálních spojení k hlavním železničním tratím a podporou regionálních 
a místních vnitrozemských vodních cest a pobřežní plavby;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000

Vytvoření regionálníhio systému monitoringu a managementu inva-
zivních druhů, např.. system včasné detekce v přístavech, podél komu-
nikací apod..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Lze využít pro přeshraniční programy odstraňování a regulace invaziv-
ních druhů, včetně preventivních opatření.. 

6(1)d Rrozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: snižováním izo-
lace prostřednictvím zlepšené dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních sítí 
a služeb a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000

Ustavení regionálních systémů managementu/monitoringu invaz-
ních a nepůvodních druhů, např.. systémy včasné přeshraniční detekce 
v přístavech, podél dopravních tepen, na letištích

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Lze financovat nadnárodní programy pro kontrolu nebo odstranění 
invazních a nepůvodních druhů, včetně rozvoje opatření k prevenci 
jejich šíření

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Vyžadováno: městské prostředí 
Kontext: historické a kutlurní dědictví

Na území města lze podpořit odstranění invazivních druhů v lokali-
tách Natury 2000 v rámci podpory rozvoje místní komunity..

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
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akTiviTa 15: implemenTaCe managemenTovýCh opaTření a smluv

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(i) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky 

v horských oblastech
zemědělci zemědělská půda oblast musí být vyznačena – 

viz čl.. 50.. 
viz čl.. 37.. Pouze pro méně příznivé oblasti.. Z čl.. 51 Nařízení č.. 
1782/2003 vyplývá, že s těmito kompenzačními platbami nejsou spo-
jena žádná environmtální kritéria kromě zákonných norem (včetně 
směrnic o stanovištích a o ptácích) a Zásad dobré zemědělské praxe 
(ve kterých může být zahrnuta minimální úroveň péče) spojených 
s platbami dle Osy 1 Jediným dalším požadavkem na příjemce je, aby 
pokračoval v zemědělské činnosti nejméně dalších 5 let.. Managemen-
tová opatření budou proto závislá na typu vykonávané zemdělské 
činnosti..

Platby pro udržení tradičních metod hospodaření, které vedou k za-
chování alpínských luk.. 

36(a)(ii) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky v ji-
ných než horských oblastech 

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 37.. méně příznivé oblasti Platby pro udržení tradičních metod hospodaření, které vedou k za-
chování nížinných mokrých luk, např.. pastva dobytka..

36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o 
vodní politice 2000/60/EC;

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Platby, které umožňují např.. chov horských psů hlídajících  
stáda před útoky velkých šelem.. 

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Zachování původních druhů rostlin, které poskytují potravu  
divokým zvířatům, zvláště v ochranných pásmech  
kolem lokalit Natury 20000..

36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy Přípustnost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Platby související se zachováním mrtvých stromů v lesích,  
stojících i padlých – kompenzace za ušlý zisk..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy Přípustnost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Zlepšení lesních biotopů výsadbou druhů keřového patra,  
reintrodukce původních lesních druhů přízemního patra.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Průběžný management pro dosažení cílů místní strategie  
rozvoje, např.. rozvoj a prodej výrobků přátelských k přírodě.. 

EFF       
29(1)(b) Implementace akvakulturních metod významně ome-

zujících negativní nebo zvyšujících pozitivní dopad 
na životní prostředí při porovnání s běžnou praxí;

SME pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 28(2) Investice mají být určeny pro malé a střední podniky.. Obnova nevyužívaných rybníků.. 

30(2)(a) Formy akvakultury podporující ochranu a zlepšení 
životního prostředí, přírodních zdrojů, genetické di-
verzity a péči o krajinu a tradiční prvky akvakulturních 
oblastí;

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Zavedení časově nebo místně omezených limitů pro změny vodní hla-
diny.. Platby kompenzující ekonomické ztráty v důsledku prodloužení 
období sucha nebo zaplavení..

30(2)(d) Trvale udržitelná akvakultura slučitelná s environmen-
tálními omezeními v lokalitách Natury 2000 v souladu 
se směrnicí 92/43/EEC

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Omezení odstraňování padlých stromů a pařezů pouze na míru ne-
zbytnou pro údržbu infrastruktury; dočasná omezení průklestu..

37(a) Opatření přispívající významně k lepšímu manage-
mentu a ochraně zdrojů;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Nastavení minimálních podmínek pro údržbu a management vodní 
vegetace a dalších souvisejících fenoménů..

37(b) Podpora selektivních metod rybolovu a vybavení 
pro omezení nežádoucícho odchytu;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Podpora používání stanovených typů vybavení v lokaltiách Na-
tury 2000 za pomoci ekonomických nástrojů..

37(c) Odstranění ztraceného rybářského vybavení z moř-
ského dna za účelem omezení nežádoucího odchytu; 

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Průběžné programy odstraňování ztraceného rybářského vybavení – 
např.. krabích pastí – v lokalitách Natury 2000..

37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 
lokalit; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Obnova či nová výsadba vodní vegetace..

38(2)(b) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 20000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Art 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..
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akTiviTa 15: implemenTaCe managemenTovýCh opaTření a smluv

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(i) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky 

v horských oblastech
zemědělci zemědělská půda oblast musí být vyznačena – 

viz čl.. 50.. 
viz čl.. 37.. Pouze pro méně příznivé oblasti.. Z čl.. 51 Nařízení č.. 
1782/2003 vyplývá, že s těmito kompenzačními platbami nejsou spo-
jena žádná environmtální kritéria kromě zákonných norem (včetně 
směrnic o stanovištích a o ptácích) a Zásad dobré zemědělské praxe 
(ve kterých může být zahrnuta minimální úroveň péče) spojených 
s platbami dle Osy 1 Jediným dalším požadavkem na příjemce je, aby 
pokračoval v zemědělské činnosti nejméně dalších 5 let.. Managemen-
tová opatření budou proto závislá na typu vykonávané zemdělské 
činnosti..

Platby pro udržení tradičních metod hospodaření, které vedou k za-
chování alpínských luk.. 

36(a)(ii) Platby pro zemědělce za znevýhodněné podmínky v ji-
ných než horských oblastech 

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 37.. méně příznivé oblasti Platby pro udržení tradičních metod hospodaření, které vedou k za-
chování nížinných mokrých luk, např.. pastva dobytka..

36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o 
vodní politice 2000/60/EC;

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Platby, které umožňují např.. chov horských psů hlídajících  
stáda před útoky velkých šelem.. 

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Zachování původních druhů rostlin, které poskytují potravu  
divokým zvířatům, zvláště v ochranných pásmech  
kolem lokalit Natury 20000..

36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy Přípustnost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Platby související se zachováním mrtvých stromů v lesích,  
stojících i padlých – kompenzace za ušlý zisk..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy Přípustnost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Zlepšení lesních biotopů výsadbou druhů keřového patra,  
reintrodukce původních lesních druhů přízemního patra.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Průběžný management pro dosažení cílů místní strategie  
rozvoje, např.. rozvoj a prodej výrobků přátelských k přírodě.. 

EFF       
29(1)(b) Implementace akvakulturních metod významně ome-

zujících negativní nebo zvyšujících pozitivní dopad 
na životní prostředí při porovnání s běžnou praxí;

SME pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná 28(2) Investice mají být určeny pro malé a střední podniky.. Obnova nevyužívaných rybníků.. 

30(2)(a) Formy akvakultury podporující ochranu a zlepšení 
životního prostředí, přírodních zdrojů, genetické di-
verzity a péči o krajinu a tradiční prvky akvakulturních 
oblastí;

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Zavedení časově nebo místně omezených limitů pro změny vodní hla-
diny.. Platby kompenzující ekonomické ztráty v důsledku prodloužení 
období sucha nebo zaplavení..

30(2)(d) Trvale udržitelná akvakultura slučitelná s environmen-
tálními omezeními v lokalitách Natury 2000 v souladu 
se směrnicí 92/43/EEC

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Omezení odstraňování padlých stromů a pařezů pouze na míru ne-
zbytnou pro údržbu infrastruktury; dočasná omezení průklestu..

37(a) Opatření přispívající významně k lepšímu manage-
mentu a ochraně zdrojů;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Nastavení minimálních podmínek pro údržbu a management vodní 
vegetace a dalších souvisejících fenoménů..

37(b) Podpora selektivních metod rybolovu a vybavení 
pro omezení nežádoucícho odchytu;

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Podpora používání stanovených typů vybavení v lokaltiách Na-
tury 2000 za pomoci ekonomických nástrojů..

37(c) Odstranění ztraceného rybářského vybavení z moř-
ského dna za účelem omezení nežádoucího odchytu; 

rybáři, další pobřežní a mořské 
oblasti, vnitrozem-
ské vody

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Průběžné programy odstraňování ztraceného rybářského vybavení – 
např.. krabích pastí – v lokalitách Natury 2000..

37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 
lokalit; 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Obnova či nová výsadba vodní vegetace..

38(2)(b) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 20000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady 

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Art 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..
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Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
FP7       
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Může podpořit výzkum efektivity ochrany prostřednictvím smluv uza-
víraných s vlastníky pozemků a jejího možného zlepšení v budoucnu..

Fond Description Popis Teritoriální.omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF   
Pravděpodobně nelze uplatnit  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit   
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit  
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Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
FP7       
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany biodiverzity a péče o 
ni); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Může podpořit výzkum efektivity ochrany prostřednictvím smluv uza-
víraných s vlastníky pozemků a jejího možného zlepšení v budoucnu..

Fond Description Popis Teritoriální.omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF   
Pravděpodobně nelze uplatnit  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit   
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit  



80

akTiviTa 16: poskyTování služeb, kompenzaCe za omezení práv a zTráTu příjmů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o vo-

dách 2000/60/EC;
zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-

čena – viz čl.. 50.. 
viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Kompenzace ušlého zisku v důsledku omezení hnojení a pesticidů,  

podpora marketingu výrobků a služeb šetrných k přírodě..
36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Kompenzace ztráty příjmů v důsledku zachování vegetace  

příznivé z hlediska ochrany přírody v ochranných pásmech  
kolem lokalit Natury 2000, např.. rostlin poskytujících  
potravu chráněným živočichům.. 

36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy Přípustnost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Kompenzační platby pro udržování pasek v lesích nebo za mana-
gement invazivních druhů, které způsobují uzavření lesní klenby 
a změny ekosystému..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy Přípustnost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Kompenzační platby za zachování určitého podílu mrtvých stromů 
v lesích.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Kompenzace za omezení práv vyplývajících z opatření v rámci reali-
zace a monitoringu plnění strategie místního rozvoje..

EFF       
30(2)(a) Formy akvakultury podporující ochranu a zlepšení 

životního prostředí, přírodních zdrojů, genetické di-
verzity a péči o krajinu a tradiční prvky akvakulturních 
oblastí;

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Omezení intenzity chovu, nastavení časového plánu, podle kterého 
musí být rybník v určeném období využíván extenzivně (např.. co 2 
roky)..

30(2)(d) Udržitelné akvakultury slučitelné s konkrétními en-
vironmentálními omezeními vycházejícími z vyme-
zení oblastí NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21.. května 1992 o ochraně přírod-
ních stanoviš , volně žijících živočichů a planě rostou-
cích rostlin

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Definice optimálního složení a struktury rybí populace

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit
FP7      
Pravděpodobně nelze uplatnit

Fond Description Popis Teritoriální.omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF   
Pravděpodobně nelze uplatnit  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit   
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit  
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akTiviTa 16: poskyTování služeb, kompenzaCe za omezení práv a zTráTu příjmů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice o vo-

dách 2000/60/EC;
zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-

čena – viz čl.. 50.. 
viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Kompenzace ušlého zisku v důsledku omezení hnojení a pesticidů,  

podpora marketingu výrobků a služeb šetrných k přírodě..
36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Kompenzace ztráty příjmů v důsledku zachování vegetace  

příznivé z hlediska ochrany přírody v ochranných pásmech  
kolem lokalit Natury 2000, např.. rostlin poskytujících  
potravu chráněným živočichům.. 

36(b)(iv) Platby Natura 2000; [lesy] soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy Přípustnost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42.. Oblasti musí být vy-
značeny – viz čl..50..

viz čl.. 46 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Platby za vy-
naložené náklady a ušlý zisk..

Kompenzační platby pro udržování pasek v lesích nebo za mana-
gement invazivních druhů, které způsobují uzavření lesní klenby 
a změny ekosystému..

36(b)(v) Lesnicko-environmentální platby soukromí vlastníci 
lesů a jejich sdru-
žení, další

lesy Přípustnost záleží na oblasti: 
viz čl.. 42..

viz čl.. 47 a 51 – příjemce musí dodržet cross compliance.. Kompenzační platby za zachování určitého podílu mrtvých stromů 
v lesích.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Kompenzace za omezení práv vyplývajících z opatření v rámci reali-
zace a monitoringu plnění strategie místního rozvoje..

EFF       
30(2)(a) Formy akvakultury podporující ochranu a zlepšení 

životního prostředí, přírodních zdrojů, genetické di-
verzity a péči o krajinu a tradiční prvky akvakulturních 
oblastí;

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Omezení intenzity chovu, nastavení časového plánu, podle kterého 
musí být rybník v určeném období využíván extenzivně (např.. co 2 
roky)..

30(2)(d) Udržitelné akvakultury slučitelné s konkrétními en-
vironmentálními omezeními vycházejícími z vyme-
zení oblastí NATURA 2000 v souladu se směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21.. května 1992 o ochraně přírod-
ních stanoviš , volně žijících živočichů a planě rostou-
cích rostlin

rybáři pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná pouze akvakulturní oblasti, může být využita jako kompenzace v loka-
litách Natury 2000 – viz 30(4)(d)

Definice optimálního složení a struktury rybí populace

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit
FP7      
Pravděpodobně nelze uplatnit

Fond Description Popis Teritoriální.omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF   
Pravděpodobně nelze uplatnit  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit   
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit  
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akTiviTa 17: moniToring a průzkumy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-

tace místních strategií rozvoje
všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 59.. Provedení studie hodnotící aktuální stav jako podklad pro vytvoření 

a realizaci strategie místního rozvoje..
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Lze rozvíjet projekty zahrnující monitoring biodiverzity spolu s dalšími 
aktivitami.. Rozvoj systému monitoringu biodiverzity v souladu s cíli 
strategie místního rozvoje..

EFF      
37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-

níky v sektoru rybářství;
rybáři, další pobřežní, mořské 

a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Výzkum metod monitoringu vodních druhů, prováděného  
ve spolupráci vědců a rybářů (např.. programy odchytu,  
značkování a vypouštění jedinců)..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 10).. 
Přípustné projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3, 
být ve shodě s opatřeními přílohy 1 a nesmí se jednat o opakující se 
aktivity..

 

FP7      
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany a péče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkum nových výzkumných a monitorovacích metod.. 

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do lokalit 
zařazených do soustavy Natura 2000

regiony pro cíl Konvergence Kontext: financování rozvoje monitorovacích aktivit/metod/vybavení Může podpořit rozvoj monitorovacích plánů pro lokality v širším 
kontextu regionálního monitoringu životního prostředí, např.. z hle-
diska trendů splnění indikátorů pro cíl zastavení poklesu biodiverzity 
do roku 2010.. 

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

regiony pro cíl Konvergence Kontext: financování rozvoje monitorovacích aktivit/metod/vybavení Rozvoj plánů pro omezení rizik např.. z hlediska úniku  
chemických látek s dopadem na lokality Natury 2000..

5(2)b Životní prostředí a management rizik: podpora rozvoje infrastruktury vážící se k biodi-
verzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to přispívá 
k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: financování rozvoje monitorovacích aktivit/metod/vybavení Může zahrnovat investice do infrastruktury pro monitoring , např.. dál-
kové snímací vybavení, jako stacionární věže pro radiotelemetrický 
přenos dat, vývoj databáze pro uložení dat.. 

5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-
vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: financování rozvoje monitorovacích aktivit/metod/vybavení 
(management rizik)

Rozvoj plánů pro omezení rizik např.. z hlediska úniku chemických lá-
tek s dopadem na lokality Natury 2000..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: rozvoj výzkumných a monitorovacích metod a strategií Rozvoj přeshraničních (článek 6(1)b) nebo nadnárodních (článek 6(2)
b) monitorovacích plánů a systémů v souvislosti s Naturou 2000, např.. 
strategie monitoringu znečištění a obsah dusíkatých látek ve vodních 
tocích a pobřežních oblastech..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..
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akTiviTa 17: moniToring a průzkumy

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-

tace místních strategií rozvoje
všechny možné opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná viz čl.. 59.. Provedení studie hodnotící aktuální stav jako podklad pro vytvoření 

a realizaci strategie místního rozvoje..
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Lze rozvíjet projekty zahrnující monitoring biodiverzity spolu s dalšími 
aktivitami.. Rozvoj systému monitoringu biodiverzity v souladu s cíli 
strategie místního rozvoje..

EFF      
37(j) Podpora partnerství mezi vědci a provozními pracov-

níky v sektoru rybářství;
rybáři, další pobřežní, mořské 

a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Výzkum metod monitoringu vodních druhů, prováděného  
ve spolupráci vědců a rybářů (např.. programy odchytu,  
značkování a vypouštění jedinců)..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 10).. 
Přípustné projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3, 
být ve shodě s opatřeními přílohy 1 a nesmí se jednat o opakující se 
aktivity..

 

FP7      
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany a péče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkum nových výzkumných a monitorovacích metod.. 

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do lokalit 
zařazených do soustavy Natura 2000

regiony pro cíl Konvergence Kontext: financování rozvoje monitorovacích aktivit/metod/vybavení Může podpořit rozvoj monitorovacích plánů pro lokality v širším 
kontextu regionálního monitoringu životního prostředí, např.. z hle-
diska trendů splnění indikátorů pro cíl zastavení poklesu biodiverzity 
do roku 2010.. 

4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-
sledků přírodních katastrof a technických havárií 

regiony pro cíl Konvergence Kontext: financování rozvoje monitorovacích aktivit/metod/vybavení Rozvoj plánů pro omezení rizik např.. z hlediska úniku  
chemických látek s dopadem na lokality Natury 2000..

5(2)b Životní prostředí a management rizik: podpora rozvoje infrastruktury vážící se k biodi-
verzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to přispívá 
k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: financování rozvoje monitorovacích aktivit/metod/vybavení Může zahrnovat investice do infrastruktury pro monitoring , např.. dál-
kové snímací vybavení, jako stacionární věže pro radiotelemetrický 
přenos dat, vývoj databáze pro uložení dat.. 

5(2)e Životní prostředí a management rizik: příprava plánů a opatření prevence a odstraňo-
vání následků přírodních katastrof (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a tech-
nických havárií..

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: financování rozvoje monitorovacích aktivit/metod/vybavení 
(management rizik)

Rozvoj plánů pro omezení rizik např.. z hlediska úniku chemických lá-
tek s dopadem na lokality Natury 2000..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: rozvoj výzkumných a monitorovacích metod a strategií Rozvoj přeshraničních (článek 6(1)b) nebo nadnárodních (článek 6(2)
b) monitorovacích plánů a systémů v souvislosti s Naturou 2000, např.. 
strategie monitoringu znečištění a obsah dusíkatých látek ve vodních 
tocích a pobřežních oblastech..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2n.. 

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

Programy regionální spolupráce v oblasti monitoringu a průzkumu.. 

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opatření týkajících se studií, sběru dat 
a sledování a analýzy směrů vývoje ve Společenství..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2n..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

Kontext: sběr dat a monitorování trendů 

ESF   
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování , včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Posílení kapacit veřejných institucí pro monitoring a průzkumy – např.. 
rozvoj monitorovacích plánů v rámci meziresortní spolupráce..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí aprogramů

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Posílení kapacit veřejných institucí pro monitoring a průzkumy ve 
vztahu k lokalitám Natury 2000..

CF  
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence Rozvoj regionálních plánů monitoringu životního prostředí, včetně 
lokalit Natury 2000.. Součásdt širšího plánu regionálního trvale udrži-
telného rozvoje.. 
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2n.. 

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

Programy regionální spolupráce v oblasti monitoringu a průzkumu.. 

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opatření týkajících se studií, sběru dat 
a sledování a analýzy směrů vývoje ve Společenství..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2n..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň tři země 
vystupují jako příjemci, dvě z nich musí 
být členskými státy (viz čl.. 19(2))..

Kontext: sběr dat a monitorování trendů 

ESF   
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování , včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Posílení kapacit veřejných institucí pro monitoring a průzkumy – např.. 
rozvoj monitorovacích plánů v rámci meziresortní spolupráce..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí aprogramů

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Posílení kapacit veřejných institucí pro monitoring a průzkumy ve 
vztahu k lokalitám Natury 2000..

CF  
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence Rozvoj regionálních plánů monitoringu životního prostředí, včetně 
lokalit Natury 2000.. Součásdt širšího plánu regionálního trvale udrži-
telného rozvoje.. 



86

akTiviTa 18: managemenT rizik

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
20(b)(ii) Zvýšení ekonomické hodnoty lesů soukromí vlastníci 

lesů, obce
lesy Přípustnost závisí na oblasti, 

viz čl.. 27..
Podrobněji o omezeních viz čl.. 27 Zvýšení ekonomické hodnoty prostřednictvím menšího rizika – do-

saženého výsadbou přirozených dřevins vyšší odolností vůči požáru – 
např.. věčně zelených dubů..

20(b)(vi) Obnovení zemědělského potenciálu zničeného v dů-
sledku živelných pohrom a realizace příslušných pre-
ventivních opatření 

zemědělci zemědělská půda žádná žádná Realizace preventivních akcí pro prevenci povodní revitalizací mok-
řadů a péčí o ně.. 

36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Vodní rámcové směrnice 
2000/60/EC;

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Platby pro kompenzaci za vodohospodářský režim omezující riziko zá-
plav v lokalitách Natury 2000..

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Agroenvironmentální platby pro podporu pastvy v lese a snížení rizika 
lesních požárů omezením množství suché vegetace v přízemním les-
ním patře.. 

36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Podpora investic do obnovy mokřadů v rámci snižování rizika povodní.. 
36(b)(vi) Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventiv-

ních akcí;
všechny možné lesy oblasti musí být vyznačeny – 

viz čl.. 50..
viz čl.. 48..  

36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby..  
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Rozovj systémů pro management rizik šetrných k přírodě v souladu 
s cíli a sledováním realizace strategie místního rozvoje..

EFF      
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria přípustnosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím přípust-

nosti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Přípustné projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3, 
nesmí se jednat o opakující se aktivity a být částí projektu péče o sta-
noviště a druhy.. 

FP7       
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany aspéče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkum v souvislosti s aktualizací a vylepšením plánů, metod a opat-
ření pro management rizik.. zvláště v souvislosti s požadavky lokalit 
Natury 2000..

2(1)(i)g Téma: doprava (např.. ekologizace povrchové a vzdušné 
dopravy)

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum přizpůsobení a zlepšení dopravní infrastruktury 
z hlediska snížení dopadů na loklaity Natury 2000.. 

Výzkum metod snižujících rizika pro lokality Natury 2000 vyplývající 
z dopravy (např.. omezení rizika šíření invazivních druhů)..



87

akTiviTa 18: managemenT rizik

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
20(b)(ii) Zvýšení ekonomické hodnoty lesů soukromí vlastníci 

lesů, obce
lesy Přípustnost závisí na oblasti, 

viz čl.. 27..
Podrobněji o omezeních viz čl.. 27 Zvýšení ekonomické hodnoty prostřednictvím menšího rizika – do-

saženého výsadbou přirozených dřevins vyšší odolností vůči požáru – 
např.. věčně zelených dubů..

20(b)(vi) Obnovení zemědělského potenciálu zničeného v dů-
sledku živelných pohrom a realizace příslušných pre-
ventivních opatření 

zemědělci zemědělská půda žádná žádná Realizace preventivních akcí pro prevenci povodní revitalizací mok-
řadů a péčí o ně.. 

36(a)(iii) Platby v rámci Natury 2000 a Vodní rámcové směrnice 
2000/60/EC;

zemědělci zemědělská půda oblast musí být být vyzna-
čena – viz čl.. 50.. 

viz čl.. 38.. Platí pro povinné činnosti a pouze pro méně příznivé oblasti.. Platby pro kompenzaci za vodohospodářský režim omezující riziko zá-
plav v lokalitách Natury 2000..

36(a)(iv) Agroenvironmentální platby zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 39.. Agroenvironmentální platby pro podporu pastvy v lese a snížení rizika 
lesních požárů omezením množství suché vegetace v přízemním les-
ním patře.. 

36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Podpora investic do obnovy mokřadů v rámci snižování rizika povodní.. 
36(b)(vi) Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventiv-

ních akcí;
všechny možné lesy oblasti musí být vyznačeny – 

viz čl.. 50..
viz čl.. 48..  

36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby..  
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Rozovj systémů pro management rizik šetrných k přírodě v souladu 
s cíli a sledováním realizace strategie místního rozvoje..

EFF      
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria přípustnosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím přípust-

nosti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Přípustné projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3, 
nesmí se jednat o opakující se aktivity a být částí projektu péče o sta-
noviště a druhy.. 

FP7       
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany aspéče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výzkum v souvislosti s aktualizací a vylepšením plánů, metod a opat-
ření pro management rizik.. zvláště v souvislosti s požadavky lokalit 
Natury 2000..

2(1)(i)g Téma: doprava (např.. ekologizace povrchové a vzdušné 
dopravy)

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum přizpůsobení a zlepšení dopravní infrastruktury 
z hlediska snížení dopadů na loklaity Natury 2000.. 

Výzkum metod snižujících rizika pro lokality Natury 2000 vyplývající 
z dopravy (např.. omezení rizika šíření invazivních druhů)..
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-

sledků přírodních katastrof a technických havárií 
regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit rozvoj plánů a opatření pro omezení rizik pro lokality 

Natury 2000, jako jsou požáry, havárie lodí s únikem ropy apod.. 
4(8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení transevropských sítí a napojení na sí 

TEN-T; a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení dostup-
nosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k dosažení větší rovnováhy ve využívání růz-
ných druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení dopadů na životní 
prostředí;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000 

Lze využít zvláště pro plány související s dopravními riziky (znečištění 
vnitrozemských vod, úniky ropy, šíření invazivních druhů apod..)..

5(2)a Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: stimulace investic pro obnovu fyzic-
kého prostředí, včetně kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Může financovat aktivity obnovy biotopů které jednak zvýší kvalitu lo-
kalit(y) Natura 2000 a zároveň podpoří udržitelný rozvoj v území..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Rozvoj infrastruktury pro management rizik – např.. pro čištění plavi-
del s cílem odstranění invazivních druhů; pro rychlou reakci na úniky 
ropy či chemických látek, lesní požáry apod.. 

5(2)e Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: rozvoj plánů a opatření na prevenci 
a řešení přírodních rizik (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a technologických 
rizik;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Může podpořit rozvoj plánů a opatření pro omezení rizik pro lokality 
Natury 2000, jako jsou lesní požáry, havárie lodí s únikem ropy apod..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Může podpořit tvorbu přeshraničních plánů a opatření pro snížení ri-
zika pro lokality Natury 2000 jako lesní požáry, eroze apod.. 

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Může podpořit rozvoj nadnárodního plánů a opatření pro omezení ri-
zik pro lokality Natury 2000 jako jsou havárie lodí s únikem ropy apod..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: udržitelný rozvoj měst v kontextu nadnárodní spolupráce: posílení polycent-
rického rozvoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, se zřetelným nadnárodním 
dopadem.. Aktivity mohou zahrnovat vytvoření a zlepšování městských sítí a propojení 
město-venkov; strategie k řešení běžných městsko-venkovských problémů; ochranu 
a podporu kulturního dědictví, a strategické zapojení rozvojových zón na nadnárodní 
bázi..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Může podpořit rozvoj nadnárodního plánů a opatření pro omezení 
rizik působených rozvojem měst např.. na lokality Natura 2000 v blíz-
kosti městských středisek

ESF    
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování, včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Posílení kapacity veřejných institucí pro rozvoj plánů managementu 
rizik..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí aprogramů

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Posílení kapacity veřejných institucí pro realizaci plánů managementu 
rizik..

CF    
2(b) Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence  Rozvoj regionální kapacity pro rychlou odezvu na úniky ropy či che-
mických látek, povodně, lesní požáry, sesuvy půdy apod.. 
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(5) Prevence rizik, včetně zpracování a implementace plánů prevence a odstraňování ná-

sledků přírodních katastrof a technických havárií 
regiony pro cíl Konvergence  Může podpořit rozvoj plánů a opatření pro omezení rizik pro lokality 

Natury 2000, jako jsou požáry, havárie lodí s únikem ropy apod.. 
4(8) Investice v oblasti dopravy, včetně: zdokonalení transevropských sítí a napojení na sí 

TEN-T; a integrovaných strategií pro čistou dopravu, které přispívají ke zlepšení dostup-
nosti a kvality přepravy cestujících a zboží, k dosažení větší rovnováhy ve využívání růz-
ných druhů dopravy, k podpoře intermodálních systémů a ke snížení dopadů na životní 
prostředí;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat do-
pady na lokality Natury 2000 

Lze využít zvláště pro plány související s dopravními riziky (znečištění 
vnitrozemských vod, úniky ropy, šíření invazivních druhů apod..)..

5(2)a Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: stimulace investic pro obnovu fyzic-
kého prostředí, včetně kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Může financovat aktivity obnovy biotopů které jednak zvýší kvalitu lo-
kalit(y) Natura 2000 a zároveň podpoří udržitelný rozvoj v území..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Rozvoj infrastruktury pro management rizik – např.. pro čištění plavi-
del s cílem odstranění invazivních druhů; pro rychlou reakci na úniky 
ropy či chemických látek, lesní požáry apod.. 

5(2)e Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: rozvoj plánů a opatření na prevenci 
a řešení přírodních rizik (např.. desertifikace, sucha, požáry a povodně) a technologických 
rizik;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Může podpořit rozvoj plánů a opatření pro omezení rizik pro lokality 
Natury 2000, jako jsou lesní požáry, havárie lodí s únikem ropy apod..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Může podpořit tvorbu přeshraničních plánů a opatření pro snížení ri-
zika pro lokality Natury 2000 jako lesní požáry, eroze apod.. 

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Může podpořit rozvoj nadnárodního plánů a opatření pro omezení ri-
zik pro lokality Natury 2000 jako jsou havárie lodí s únikem ropy apod..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: udržitelný rozvoj měst v kontextu nadnárodní spolupráce: posílení polycent-
rického rozvoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, se zřetelným nadnárodním 
dopadem.. Aktivity mohou zahrnovat vytvoření a zlepšování městských sítí a propojení 
město-venkov; strategie k řešení běžných městsko-venkovských problémů; ochranu 
a podporu kulturního dědictví, a strategické zapojení rozvojových zón na nadnárodní 
bázi..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Může podpořit rozvoj nadnárodního plánů a opatření pro omezení 
rizik působených rozvojem měst např.. na lokality Natura 2000 v blíz-
kosti městských středisek

ESF    
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování, včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Posílení kapacity veřejných institucí pro rozvoj plánů managementu 
rizik..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí aprogramů

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Posílení kapacity veřejných institucí pro realizaci plánů managementu 
rizik..

CF    
2(b) Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence  Rozvoj regionální kapacity pro rychlou odezvu na úniky ropy či che-
mických látek, povodně, lesní požáry, sesuvy půdy apod.. 
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akTiviTa 19: (průbĚžné) sleDování lokaliT

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Průběžné sledování lokalit nutné pro naplnění cílů a monitoring stra-
tegie místního rozvoje..

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
FP7       
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany aspéče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum, součást výzkumného projektu Výzkumný projekt může obsahovat průběžné sledování lokalit po vy-
značené období, v závislosti na cílech projektu..

Fond Description Popis Teritoeiální.omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF  
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit  Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  



91

akTiviTa 19: (průbĚžné) sleDování lokaliT

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
63 Leader všechny možné 

(v rámci venkova)
všechny vybrané 
venkovské oblasti

žádná viz čl.. 61–65.. Průběžné sledování lokalit nutné pro naplnění cílů a monitoring stra-
tegie místního rozvoje..

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
Pravděpodobně nelze uplatnit  
FP7       
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany aspéče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum, součást výzkumného projektu Výzkumný projekt může obsahovat průběžné sledování lokalit po vy-
značené období, v závislosti na cílech projektu..

Fond Description Popis Teritoeiální.omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF  
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit  Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit Financování již probíhajících aktivit není přípustné  
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akTiviTa 20: poskyTování informaCí a propagační maTeriály

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
20(a)(i) Odborná školení a informační aktivity, včetně šíření vě-

deckých informací a inovativní praxe, pro osoby činné 
v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví

zemědělci, lesníci opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Art 21: Podpora se nemá týkat kurzů, které jsou součástí běžných pro-
gramů systémů vzdělávání na úrovni středních a vyšších škol..

Příprava školicích materiálů pro zemědělce a lesníky, popisující  
metody hospodaření šetrné z hlediska ochrany medvěda..

52(a)(iii) Podpora turistiky všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 55.. Lokality Natury 2000 mohou být propagovány prostřednictvím  
turistických marketingových brožur..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57..  

52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 59.. Poskytování školicích materiálů pro zvyšování kvalifikace.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Získávání a poskytování informací v rámci realizace místní strategie 
rozvoje (např.. propagace Natury 2000 v rámci regionu)..

EFF      
37(i) Zvyšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 

školicích metod a nástrojů; 
rybáři, další opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-

ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Příprava školicích materiálů rybáře v souvislosti s Naturou 2000.. 

44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 
zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 433),(4) a 44(4).. Propagace a rozvoj ekologických výrobků souvisejících s lokalitami 
Natury 2000..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sector rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Zpracování informací pro školení, a o pracovních příležitostech spoje-
ných s Naturou 2000..

44(1)(h) Podpora meziregionální a nadnárodní spolupráce mezi 
zájmovými skupinami v rybářských oblastech, přede-
vším vytvářením sítí a výměnou zkušeností

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Financování spolupráce a diskuse o nejlepších metodách akvakultury 
a rybolovu šetrných k Natuře 2000..

44(1)(i) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Příprava informací, využitých při zpracování místní strategie rozvoje..

LIFE+       
3 Kritéria přípustnosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím přípust-

nosti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Přípustné projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3, 
být v souladu s opatřeními přílohy 1 a nesmí se jednat o opakující se 
aktivity.. 

FP7    
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany aspéče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výstupem výzkumného projektu může být zpracování informačních 
materiálů a vypracování nových, efektivnějších způsobů komunikace 
(např.. interaktivních fór pro vzdělávání)..

2(1)(i)g Téma: doprava (např.. ekologizace povrchové dpravy) všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum přizpůsobení a zlepšení dopravní infrastruktury 
z hlediska snížení dopadů na lokality Natury 2000.. 

Výstupem výzkumného projektu může být příprava informačních ma-
teriálů o ekologčtějších dopravních sítích, včetně odkazů na soustavu 
Natura 2000..
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akTiviTa 20: poskyTování informaCí a propagační maTeriály

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
20(a)(i) Odborná školení a informační aktivity, včetně šíření vě-

deckých informací a inovativní praxe, pro osoby činné 
v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví

zemědělci, lesníci opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Art 21: Podpora se nemá týkat kurzů, které jsou součástí běžných pro-
gramů systémů vzdělávání na úrovni středních a vyšších škol..

Příprava školicích materiálů pro zemědělce a lesníky, popisující  
metody hospodaření šetrné z hlediska ochrany medvěda..

52(a)(iii) Podpora turistiky všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 55.. Lokality Natury 2000 mohou být propagovány prostřednictvím  
turistických marketingových brožur..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57..  

52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 59.. Poskytování školicích materiálů pro zvyšování kvalifikace.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Získávání a poskytování informací v rámci realizace místní strategie 
rozvoje (např.. propagace Natury 2000 v rámci regionu)..

EFF      
37(i) Zvyšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 

školicích metod a nástrojů; 
rybáři, další opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-

ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Příprava školicích materiálů rybáře v souvislosti s Naturou 2000.. 

44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 
zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 433),(4) a 44(4).. Propagace a rozvoj ekologických výrobků souvisejících s lokalitami 
Natury 2000..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sector rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Zpracování informací pro školení, a o pracovních příležitostech spoje-
ných s Naturou 2000..

44(1)(h) Podpora meziregionální a nadnárodní spolupráce mezi 
zájmovými skupinami v rybářských oblastech, přede-
vším vytvářením sítí a výměnou zkušeností

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Financování spolupráce a diskuse o nejlepších metodách akvakultury 
a rybolovu šetrných k Natuře 2000..

44(1)(i) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Příprava informací, využitých při zpracování místní strategie rozvoje..

LIFE+       
3 Kritéria přípustnosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím přípust-

nosti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Přípustné projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3, 
být v souladu s opatřeními přílohy 1 a nesmí se jednat o opakující se 
aktivity.. 

FP7    
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany aspéče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum Výstupem výzkumného projektu může být zpracování informačních 
materiálů a vypracování nových, efektivnějších způsobů komunikace 
(např.. interaktivních fór pro vzdělávání)..

2(1)(i)g Téma: doprava (např.. ekologizace povrchové dpravy) všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: výzkum přizpůsobení a zlepšení dopravní infrastruktury 
z hlediska snížení dopadů na lokality Natury 2000.. 

Výstupem výzkumného projektu může být příprava informačních ma-
teriálů o ekologčtějších dopravních sítích, včetně odkazů na soustavu 
Natura 2000..
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(2) Informační společnost, včetně: rozvoje elektronické komunikační infrastruktury, míst-

ního obsahu, služeb a aplikací; zlepšování bezpečného přístupu k veřejným službám on-
line a jejich rozvoje; a podpory a služeb pro malé a střední podniky při zavádění a účin-
ném využívání informačních a komunikačních technologií nebo při využívání nových 
myšlenek;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: systémy přenosu informací a informační technologie v sou-
vislosti s lokalitami Natury 2000 

Lze využít pro pořízení informačních technologií, organizování infor-
mačních serverů a databází..

4(6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udrži-
telného cestovního ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na podporu socioeko-
nomického rozvoje; a podpory zaměřené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu 
prostřednictvím nových služeb s vyšší přidanou hodnotou a na prosazování nových, udr-
žitelnějších modelů cestovního ruchu;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: popagace/rozvoj turistiky Příprava informačních pmateriálů pro propagaci ekoturistiky v lokalitě.. 

4(10) Investice v oblasti vzdělávání, včetně odborné přípravy, které přispívají ke zlepšení při-
tažlivosti a kvality života;

regiony pro cíl Konvergence  Rozvoj informačních prostředků potřebných pro účast lokality  
v regionálních vzdělávacích programech.. 

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: přírodní/kulturní dědictví a cestovní ruch Příprava informačních materiálů potřebných pro SME v rámci propa-
gace ekoturistiky v lokalitě s významnými přírodními/kulturními hod-
notami..

6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
shraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Zpracování informací v souvislosti s přeshraniční soustavou lokalit 
pro podporu ekoturistiky.. 

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: rozvíjení iniciativ v oblasti zaměstnanosti a školení 

6(1) 
závěr

Přeshraniční spolupráce: právní a správní spolupráce, integrace přeshraničních trhů 
práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, 
odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro výzkum 
a technologický rozvoj,

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: rozvíjení iniciativ v oblasti zaměstnanosti a školení Rozvoj informačních prostředků potřebných pro účast lokality v regio-
nálních školicích programech.. 

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: rozvojem spo-
lupráce, kapacity a společného využívání infrastruktury, zejména v oblastech, jako jsou 
zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: širší iniciativy mezinárodní spolupráce (vzdělávání) Rozvoj informačních prostředků potřebných pro účast lokality v regio-
nálních zdravotnických, kulturních a vzdělávacích programech.. 

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Tvorba informačních materiálů a materiálů k zajištění publicity vztahu-
jících se k posílení ochrany a propagace lokalit Natura 2000, které se 
nacházejí poblíž městských center a z nadnárodního hlediska předsta-
vují významnou hodnotu kulturního dědictví..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kultur-
ním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podně-
covat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými a přírod-
ními omezeními..

 Příprava informačních mateeriálů pro propagaci ekoturistiky v lokalitě.. 

ESF     
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování, včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Příprava materiálů pro školení a posilování kapacity veřejné správy..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí a programů

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení

CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit  
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(2) Informační společnost, včetně: rozvoje elektronické komunikační infrastruktury, míst-

ního obsahu, služeb a aplikací; zlepšování bezpečného přístupu k veřejným službám on-
line a jejich rozvoje; a podpory a služeb pro malé a střední podniky při zavádění a účin-
ném využívání informačních a komunikačních technologií nebo při využívání nových 
myšlenek;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: systémy přenosu informací a informační technologie v sou-
vislosti s lokalitami Natury 2000 

Lze využít pro pořízení informačních technologií, organizování infor-
mačních serverů a databází..

4(6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udrži-
telného cestovního ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na podporu socioeko-
nomického rozvoje; a podpory zaměřené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu 
prostřednictvím nových služeb s vyšší přidanou hodnotou a na prosazování nových, udr-
žitelnějších modelů cestovního ruchu;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: popagace/rozvoj turistiky Příprava informačních pmateriálů pro propagaci ekoturistiky v lokalitě.. 

4(10) Investice v oblasti vzdělávání, včetně odborné přípravy, které přispívají ke zlepšení při-
tažlivosti a kvality života;

regiony pro cíl Konvergence  Rozvoj informačních prostředků potřebných pro účast lokality  
v regionálních vzdělávacích programech.. 

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: přírodní/kulturní dědictví a cestovní ruch Příprava informačních materiálů potřebných pro SME v rámci propa-
gace ekoturistiky v lokalitě s významnými přírodními/kulturními hod-
notami..

6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
shraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Zpracování informací v souvislosti s přeshraniční soustavou lokalit 
pro podporu ekoturistiky.. 

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: rozvíjení iniciativ v oblasti zaměstnanosti a školení 

6(1) 
závěr

Přeshraniční spolupráce: právní a správní spolupráce, integrace přeshraničních trhů 
práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, 
odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro výzkum 
a technologický rozvoj,

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: rozvíjení iniciativ v oblasti zaměstnanosti a školení Rozvoj informačních prostředků potřebných pro účast lokality v regio-
nálních školicích programech.. 

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: rozvojem spo-
lupráce, kapacity a společného využívání infrastruktury, zejména v oblastech, jako jsou 
zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: širší iniciativy mezinárodní spolupráce (vzdělávání) Rozvoj informačních prostředků potřebných pro účast lokality v regio-
nálních zdravotnických, kulturních a vzdělávacích programech.. 

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto pri-
ority: udržitelný rozvoj měst: posílení polycentrického rozvoje na nadnárodní, celostátní 
a regionální úrovni se zřetelným nadnárodním dopadem.. Tato opatření mohou zahrno-
vat: vytváření a zdokonalování městských sítí a vazeb mezi městy a venkovem; strategie 
pro řešení otázek společných městům i venkovu; ochranu a propagaci kulturního dědic-
tví; a strategickou integraci rozvojových zón na nadnárodním základě..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Tvorba informačních materiálů a materiálů k zajištění publicity vztahu-
jících se k posílení ochrany a propagace lokalit Natura 2000, které se 
nacházejí poblíž městských center a z nadnárodního hlediska předsta-
vují významnou hodnotu kulturního dědictví..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kultur-
ním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podně-
covat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými a přírod-
ními omezeními..

 Příprava informačních mateeriálů pro propagaci ekoturistiky v lokalitě.. 

ESF     
3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-

cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování, včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení Příprava materiálů pro školení a posilování kapacity veřejné správy..

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí a programů

regiony pro cíl Konvergence Kontext: školení

CF     
Pravděpodobně nelze uplatnit  
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akTiviTa 21: Školení a vzDĚlávání

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
20(a)(i) Odborná školení a informační aktivity, včetně šíření vě-

deckých informací a inovativní praxe, pro osoby činné 
v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví

zemědělci, lesníci opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Art 21: Podpora se nemá týkat kurzů, které jsou součástí běžných pro-
gramů systémů vzdělávání na úrovni středních a vyšších škol..

Školení a vzdělávání ve vztahu k inovacím v oblasti ekologicky šetr-
ného zemědělství, marketingu produktů souvisejících s lokalitami Na-
tury 2000 apod..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57.. Školení v oblasti ochrany a obnovy dědictví venkova..

52(c) Podpora turistiky všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 58.. Pouze pro opatření v rámci osy 3.. Školení v oblasti podpory rozvoje ekoturistiky..

52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 59.. Školení umožňující realizaci místní strategie rozvoje – např.. marketing 
produktů souvisejících s Naturou 2000, nebo podpora rozvoje  
ekoturistiky.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Jakékoli školení nezbytné pro realizaci místní strategie rozvoje  
(např.. regionální propagace Natury 2000).. 

EFF      
27(1)(a) Diverzifikace aktivit z hlediska podpory doplňkových 

pracovních příležitostí pro rybáře; 
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Školení pro diverzifikaci aktivit – např.. řízení malých podniků v oblasti 

ekoturistiky, dovednosti potřebné pro management lokalit apod.. 
27(1)(c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 

mořského rybolovu;
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Školení pro diverzifikaci aktivit – např.. řízení malých podniků v oblasti 

ekoturistiky, dovednosti potřebné pro management lokalit apod..
37(i) Zvyšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 

školicích metod a nástrojů; 
rybáři, další opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-

ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Školení pro diverzifikaci aktivit – např.. řízení malých podniků v oblasti 
ekoturistiky, dovednosti potřebné pro management lokalit apod..
Školicí programy pro partnerství mezi vědci a provozními pracovníky – 
např.. programy pro určování ptáků a ryb pro ekoturistiku a zároveň 
podporující vědecký monitoring..

44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 
zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Přeškolení rybářů pro zaměstnání v oblasti ekoturistiky v lokalitách 
Natury 2000..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sector rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Vytváření pracovních míst v oblasti péče o locality Natury 2000,  
podporované příslušným školením a vzděláváním.. 

44(1)(i) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Školení a vzdělávání pro přípravu a realizaci místní strategie rozvoje..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a nesmí se jednat o opakující se aktivity.. 

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udrži-

telného cestovního ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na podporu socioeko-
nomického rozvoje; a podpory zaměřené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu 
prostřednictvím nových služeb s vyšší přidanou hodnotou a na prosazování nových, udr-
žitelnějších modelů cestovního ruchu;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: popagace/rozvoj turistiky Školicí programy pro podporu vzniku turistického průmyslu v oblas-
tech, kde dosud není rozvinut (např.. oblastech závislých na odvětvích, 
které jsou v recesi).. Školení může být zaměřeno na poskytovatele tu-
ristických služeb se špičkovou kvalitou..

4(10) Investice v oblasti vzdělávání, včetně odborné přípravy, které přispívají ke zlepšení při-
tažlivosti a kvality života;

regiony pro cíl Konvergence Vzdělávání manažerů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, přispívají-
cího ke zlepšování kvality života a životního prostředí..

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: přírodní/kulturní dědictví a cestovní ruch Školící programy podporující zahájení/rozšíření cestovního ruchu 
v oblastech s významným přírodním/kulturním dědictvím.. Školení 
může být zacíleno na potenciální poskytovatele špičkových turistic-
kých služeb

6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
shraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Rozvoj přeshraničních školicích a vzdělávacích programů založených 
na výměně zkušeností, zvláště v oblasti ekoturistiky v lokalitách Na-
tury 2000..

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..
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akTiviTa 21: Školení a vzDĚlávání

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
20(a)(i) Odborná školení a informační aktivity, včetně šíření vě-

deckých informací a inovativní praxe, pro osoby činné 
v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví

zemědělci, lesníci opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná Art 21: Podpora se nemá týkat kurzů, které jsou součástí běžných pro-
gramů systémů vzdělávání na úrovni středních a vyšších škol..

Školení a vzdělávání ve vztahu k inovacím v oblasti ekologicky šetr-
ného zemědělství, marketingu produktů souvisejících s lokalitami Na-
tury 2000 apod..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57.. Školení v oblasti ochrany a obnovy dědictví venkova..

52(c) Podpora turistiky všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 58.. Pouze pro opatření v rámci osy 3.. Školení v oblasti podpory rozvoje ekoturistiky..

52(d) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 59.. Školení umožňující realizaci místní strategie rozvoje – např.. marketing 
produktů souvisejících s Naturou 2000, nebo podpora rozvoje  
ekoturistiky.. 

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Jakékoli školení nezbytné pro realizaci místní strategie rozvoje  
(např.. regionální propagace Natury 2000).. 

EFF      
27(1)(a) Diverzifikace aktivit z hlediska podpory doplňkových 

pracovních příležitostí pro rybáře; 
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Školení pro diverzifikaci aktivit – např.. řízení malých podniků v oblasti 

ekoturistiky, dovednosti potřebné pro management lokalit apod.. 
27(1)(c) Rekvalifikační programy pro zaměstnání mimo sektor 

mořského rybolovu;
rybáři opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná žádná Školení pro diverzifikaci aktivit – např.. řízení malých podniků v oblasti 

ekoturistiky, dovednosti potřebné pro management lokalit apod..
37(i) Zvyšování profesionálních dovedností, rozvoj nových 

školicích metod a nástrojů; 
rybáři, další opatření nespeci-

fická pro typy území
žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-

ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Školení pro diverzifikaci aktivit – např.. řízení malých podniků v oblasti 
ekoturistiky, dovednosti potřebné pro management lokalit apod..
Školicí programy pro partnerství mezi vědci a provozními pracovníky – 
např.. programy pro určování ptáků a ryb pro ekoturistiku a zároveň 
podporující vědecký monitoring..

44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 
zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Přeškolení rybářů pro zaměstnání v oblasti ekoturistiky v lokalitách 
Natury 2000..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sector rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Vytváření pracovních míst v oblasti péče o locality Natury 2000,  
podporované příslušným školením a vzděláváním.. 

44(1)(i) Získávání dovedností a podpora přípravy a implemen-
tace místních strategií rozvoje

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Školení a vzdělávání pro přípravu a realizaci místní strategie rozvoje..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a nesmí se jednat o opakující se aktivity.. 

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udrži-

telného cestovního ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na podporu socioeko-
nomického rozvoje; a podpory zaměřené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu 
prostřednictvím nových služeb s vyšší přidanou hodnotou a na prosazování nových, udr-
žitelnějších modelů cestovního ruchu;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: popagace/rozvoj turistiky Školicí programy pro podporu vzniku turistického průmyslu v oblas-
tech, kde dosud není rozvinut (např.. oblastech závislých na odvětvích, 
které jsou v recesi).. Školení může být zaměřeno na poskytovatele tu-
ristických služeb se špičkovou kvalitou..

4(10) Investice v oblasti vzdělávání, včetně odborné přípravy, které přispívají ke zlepšení při-
tažlivosti a kvality života;

regiony pro cíl Konvergence Vzdělávání manažerů v oblasti trvale udržitelného rozvoje, přispívají-
cího ke zlepšování kvality života a životního prostředí..

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: přírodní/kulturní dědictví a cestovní ruch Školící programy podporující zahájení/rozšíření cestovního ruchu 
v oblastech s významným přírodním/kulturním dědictvím.. Školení 
může být zacíleno na potenciální poskytovatele špičkových turistic-
kých služeb

6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
shraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Rozvoj přeshraničních školicích a vzdělávacích programů založených 
na výměně zkušeností, zvláště v oblasti ekoturistiky v lokalitách Na-
tury 2000..

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
6(1) 
závěr

Přeshraniční spolupráce: právní a správní spolupráce, integrace přeshraničních trhů 
práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, 
odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro výzkum 
a technologický rozvoj,

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Zajištění školení na podporu přeshraničních trhů práce ve vztahu 
k péči o lokality Natury 2000, např.. školení v oblasti ekologicky šetr-
ného lesnictví..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Školení v oblasti nadnárodní správy povodí a mořských zdrojů (v sou-
vislosti s péčí o lokality Natury 2000)..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: udržitelný rozvoj měst v kontextu nadnárodní spolupráce: posílení polycent-
rického rozvoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, se zřetelným nadnárodním 
dopadem.. Aktivity mohou zahrnovat vytvoření a zlepšování městských sítí a propojení 
město-venkov; strategie k řešení běžných městsko-venkovských problémů; ochranu 
a podporu kulturního dědictví, a strategické zapojení rozvojových zón na nadnárodní 
bázi..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Školicí a vzdělávací programy vztahující se k posílení ochrany a propa-
gace lokalit Natura 2000, které se nacházejí poblíž městských center 
a z nadnárodního hlediska představují významnou hodnotu kultur-
ního dědictví

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2n..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(2))..

 Školicí programy pro pracovníky místní a regionální veřejné správy, 
zaměřené na předcházení rizikům, sdílení dobré praxe, provádění stu-
dií, sběr dat a rozvoj trendů atd.. v souvislosti s biodiverzitou a Natu-
rou 2000..

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky podporou: výměny zkušeností ohledně určení, pře-
nosu a šíření osvědčených postupů, včetně postupů vedoucích k udržitelnému rozvoji 
měst, jak je uvedeno v článku 8

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(2))..

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opatření týkajících se studií, sběru dat 
a sledování a analýzy směrů vývoje ve Společenství..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(2))..

ESF     
3(1)aii Zvýšení adaptability pracovníků a podniků, např.. rozvoj specializovaných zaměstnanec-

kých, školicích a podpůrných služeb, včetně převedení do jiného zaměstnání, pro pra-
covníky v rámci restrukturalizace podniků a sektorů..

 Kontext: vytváření pracovních míst (např.. v případě restrukluralizace) Poskytování školení pracovníkům v restrukturalizovaných sektorech 
ohledně alternativních pracovních příležitostí v podnicích souvisejí-
cích s lokalitami Natury 2000 (např.. výroba produktů šetrných k pří-
rodě se značkou Natura 2000 )..

3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-
cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování, včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Školení pro veřejnou správu v souvislosti s péčí o lokality  
Natury 2000 – např.. sdílení zkušeností a příklady dobré  
praxe mezi členskými státy EU.. 

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí a programů

Regiony pro cíl Konvergence  Školení pracovníků veřejné správy ohledně vedení projektů  
v oblasti ochrany přírody.. 

CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy....

Regiony pro cíl Konvergence  Školení jako malý komponent investičních projektů rozvoje infrastruk-
tury – např.. kurzy pro místní obyvatele o šetrném užívání vody jako 
doplněk projektu na vybudování vodovodní a kanalizační infrastruk-
tury..
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
6(1) 
závěr

Přeshraniční spolupráce: právní a správní spolupráce, integrace přeshraničních trhů 
práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, 
odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro výzkum 
a technologický rozvoj,

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Zajištění školení na podporu přeshraničních trhů práce ve vztahu 
k péči o lokality Natury 2000, např.. školení v oblasti ekologicky šetr-
ného lesnictví..

6(2)b Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: životní prostředí: činnosti v oblasti vodního hospodářství, energetické účin-
nosti, předcházení rizikům a ochrany životního prostředí, které mají zřetelný nadnárodní 
rozměr.. Tato opatření mohou zahrnovat: ochranu a správu povodí řek, pobřežních pá-
sem, mořských zdrojů, vodohospodářských služeb a mokřadů; prevenci požárů, sucha 
a povodní; podporu námořní bezpečnosti a ochrany před přírodními a technologickými 
riziky; a ochranu a obnovu přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje 
a udržitelného cestovního ruchu;

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Školení v oblasti nadnárodní správy povodí a mořských zdrojů (v sou-
vislosti s péčí o lokality Natury 2000)..

6(2)d Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi pobřež-
ními regiony, která není zahrnuta v bodě 1, prostřednictvím financování sítí a opatření 
přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji, jež se zaměří se především na tyto 
priority: udržitelný rozvoj měst v kontextu nadnárodní spolupráce: posílení polycent-
rického rozvoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, se zřetelným nadnárodním 
dopadem.. Aktivity mohou zahrnovat vytvoření a zlepšování městských sítí a propojení 
město-venkov; strategie k řešení běžných městsko-venkovských problémů; ochranu 
a podporu kulturního dědictví, a strategické zapojení rozvojových zón na nadnárodní 
bázi..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Školicí a vzdělávací programy vztahující se k posílení ochrany a propa-
gace lokalit Natura 2000, které se nacházejí poblíž městských center 
a z nadnárodního hlediska představují významnou hodnotu kultur-
ního dědictví

6(3)a Posílení účinnosti regionální politiky podporou: meziregionální spolupráce zaměřené 
na inovace a znalostní ekonomiku a na životní prostředí a předcházení rizikům ve smyslu 
čl.. 5 bodů 1 a 2n..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(2))..

 Školicí programy pro pracovníky místní a regionální veřejné správy, 
zaměřené na předcházení rizikům, sdílení dobré praxe, provádění stu-
dií, sběr dat a rozvoj trendů atd.. v souvislosti s biodiverzitou a Natu-
rou 2000..

6(3)b Posílení účinnosti regionální politiky podporou: výměny zkušeností ohledně určení, pře-
nosu a šíření osvědčených postupů, včetně postupů vedoucích k udržitelnému rozvoji 
měst, jak je uvedeno v článku 8

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(2))..

6(3)c Posílení účinnosti regionální politiky podporou: opatření týkajících se studií, sběru dat 
a sledování a analýzy směrů vývoje ve Společenství..

Cíl evropské územní spolupráce – mezi-
regionální spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(2))..

ESF     
3(1)aii Zvýšení adaptability pracovníků a podniků, např.. rozvoj specializovaných zaměstnanec-

kých, školicích a podpůrných služeb, včetně převedení do jiného zaměstnání, pro pra-
covníky v rámci restrukturalizace podniků a sektorů..

 Kontext: vytváření pracovních míst (např.. v případě restrukluralizace) Poskytování školení pracovníkům v restrukturalizovaných sektorech 
ohledně alternativních pracovních příležitostí v podnicích souvisejí-
cích s lokalitami Natury 2000 (např.. výroba produktů šetrných k pří-
rodě se značkou Natura 2000 )..

3(2)bi Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při vytváření kon-
cepcí a programů, monitorování a vyhodnocování, včetně prostřednictvím studií, sta-
tistik a expertního poradenství, podpora pro meziresortní spolupráci a dialog veřejných 
a soukromých organizací

Regiony pro cíl Konvergence  Školení pro veřejnou správu v souvislosti s péčí o lokality  
Natury 2000 – např.. sdílení zkušeností a příklady dobré  
praxe mezi členskými státy EU.. 

3(2)bii Posílení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a služeb při realizaci kon-
cepcí a programů

Regiony pro cíl Konvergence  Školení pracovníků veřejné správy ohledně vedení projektů  
v oblasti ochrany přírody.. 

CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy....

Regiony pro cíl Konvergence  Školení jako malý komponent investičních projektů rozvoje infrastruk-
tury – např.. kurzy pro místní obyvatele o šetrném užívání vody jako 
doplněk projektu na vybudování vodovodní a kanalizační infrastruk-
tury..
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akTiviTa 22: zařízení pro zvýŠení  
návŠTĚvnosTi a aTrakTiviTy lokaliT naTury 2000

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(vi) podpora neproduktivních investic [zemědělská 

půda]
zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Výroba a instalace informačních značek a tabulí  

v lokalitách Natury 2000..
36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby..
52(a)(i) Diverzifikace nezemědělských aktivit zemědělci, majitelé 

domácností
opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. Art 53.. Podpora zlepšování návštěvnických zařízení v zemědělských lokali-
tách Natury 20000 v rámci podpory ekoturistiky..

52(a)(iii) Podpora turistiky všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 55.. Výroba zařízení pro podporu návštěvnosti lokalit  
Natury 2000, např.. stezky a značení..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území defino-
vaných v místní strategii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Instalace zařízení pro podporu návštěvnosti lokalit Natury 2000 v sou-
ladu s cíli místní strategie rozvoje..

EFF     
44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických 

aktivit, zvláště podpora ekoturistiky, za předpo-
kladu, že nedojde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Podpora ekoturistiky instalací zařízení pro návštěvníky lokalit Na-
tury 2000 – např.. informačních tabulí, značek, odpočívadel, stezek..

44(1)(e) Podpora infrastruktury související s malými ry-
bářskými podniky a turistikou ve prospěch ma-
lých rybářských komunit

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Zařízení pro podporu ekoturistiky v mořských a pobřežních oblastech, 
např.. značky, mapy, přístřešky, přístavní mola apod..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a nejedná se o hrubou infrastrukturu (ERDF) ani údržbu zařízení.. 

FP7  
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(2) Téma: informační společnost, včetně: rozvoje elektronické komunikační infrastruktury, místního 

obsahu, služeb a aplikací; zlepšování bezpečného přístupu k veřejným službám on-line a jejich 
rozvoje; a podpory a služeb pro malé a střední podniky při zavádění a účinném využívání infor-
mačních a komunikačních technologií nebo při využívání nových myšlenek;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: systémy přenosu informací a informační technologie v sou-
vislosti s lokalitami Natury 2000 

Rozvoj internetových stránek a databází využitelných pro propagaci 
turistiky zaměřené na Naturu 2000..

4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: životní pro-
středí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do oblastí zařazených 
do soustavy NATURA 2000

regiony pro cíl Konvergence  Stavba návštěvnických zařízení, jako jsou odstavná parkoviště,  
sítě stezek, přístavní mola, návštěvnická centra.. 

4(6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje; 
a podpory zaměřené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu prostřednictvím nových služeb 
s vyšší přidanou hodnotou a na prosazování nových, udržitelnějších modelů cestovního ruchu;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: podpora turistiky

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící se k bi-
odiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to přispívá k udr-
žitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konku-
renceschopnost a zaměstnanost

 

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, především: ochrana a obnova přírodního a kulturního 
dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kulturního bohatství 
jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Cíl regionální konkurenceschop-
nosti a zaměstnanosti..

Kontext: přírodní/kulturní dědictví, cestovní ruch

6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a přehranič-
ního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – 
přeshraniční spolupráce.. Ale-
spoň dvě země vystupují jako 
příjemci, jedna z nich musí být 
členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika)

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají za cíl zlepšit 
dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kulturním a přírodním dědic-
tvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podněcovat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými 
a přírodními omezeními..

 Investice zaměřené na zlepšení dostupnosti lokalit Natury 2000 
pro turisty, např.. nájezdů a stezek pro bezbariérový přístup.. 

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit  
CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu životního pro-

středí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této souvislosti může 
fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, které představují ne-
sporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické účinnosti a využívání obno-
vitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo transevropské sítě, do železniční, říční a ná-
mořní dopravy, systémů intermodální dopravy a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, 
námořní a letecké dopravy, ekologické městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence  Rozvoj návštěvnických komplexů/zařízení v souvislosti s Naturou 
2000 – např.. regionální informační centrum pro životní prostředí s in-
formačními materiály o soustavě Natura 2000.. 
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akTiviTa 22: zařízení pro zvýŠení  
návŠTĚvnosTi a aTrakTiviTy lokaliT naTury 2000

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(vi) podpora neproduktivních investic [zemědělská 

půda]
zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Výroba a instalace informačních značek a tabulí  

v lokalitách Natury 2000..
36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby..
52(a)(i) Diverzifikace nezemědělských aktivit zemědělci, majitelé 

domácností
opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. Art 53.. Podpora zlepšování návštěvnických zařízení v zemědělských lokali-
tách Natury 20000 v rámci podpory ekoturistiky..

52(a)(iii) Podpora turistiky všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 55.. Výroba zařízení pro podporu návštěvnosti lokalit  
Natury 2000, např.. stezky a značení..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území defino-
vaných v místní strategii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Instalace zařízení pro podporu návštěvnosti lokalit Natury 2000 v sou-
ladu s cíli místní strategie rozvoje..

EFF     
44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických 

aktivit, zvláště podpora ekoturistiky, za předpo-
kladu, že nedojde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Podpora ekoturistiky instalací zařízení pro návštěvníky lokalit Na-
tury 2000 – např.. informačních tabulí, značek, odpočívadel, stezek..

44(1)(e) Podpora infrastruktury související s malými ry-
bářskými podniky a turistikou ve prospěch ma-
lých rybářských komunit

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Zařízení pro podporu ekoturistiky v mořských a pobřežních oblastech, 
např.. značky, mapy, přístřešky, přístavní mola apod..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a nejedná se o hrubou infrastrukturu (ERDF) ani údržbu zařízení.. 

FP7  
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(2) Téma: informační společnost, včetně: rozvoje elektronické komunikační infrastruktury, místního 

obsahu, služeb a aplikací; zlepšování bezpečného přístupu k veřejným službám on-line a jejich 
rozvoje; a podpory a služeb pro malé a střední podniky při zavádění a účinném využívání infor-
mačních a komunikačních technologií nebo při využívání nových myšlenek;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: systémy přenosu informací a informační technologie v sou-
vislosti s lokalitami Natury 2000 

Rozvoj internetových stránek a databází využitelných pro propagaci 
turistiky zaměřené na Naturu 2000..

4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: životní pro-
středí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do oblastí zařazených 
do soustavy NATURA 2000

regiony pro cíl Konvergence  Stavba návštěvnických zařízení, jako jsou odstavná parkoviště,  
sítě stezek, přístavní mola, návštěvnická centra.. 

4(6) Cestovní ruch, včetně: propagace přírodního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu; ochrany a obnovy přírodního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje; 
a podpory zaměřené na zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu prostřednictvím nových služeb 
s vyšší přidanou hodnotou a na prosazování nových, udržitelnějších modelů cestovního ruchu;

regiony pro cíl Konvergence Kontext: podpora turistiky

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící se k bi-
odiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to přispívá k udr-
žitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konku-
renceschopnost a zaměstnanost

 

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, především: ochrana a obnova přírodního a kulturního 
dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kulturního bohatství 
jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Cíl regionální konkurenceschop-
nosti a zaměstnanosti..

Kontext: přírodní/kulturní dědictví, cestovní ruch

6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a přehranič-
ního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – 
přeshraniční spolupráce.. Ale-
spoň dvě země vystupují jako 
příjemci, jedna z nich musí být 
členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika)

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají za cíl zlepšit 
dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kulturním a přírodním dědic-
tvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podněcovat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými 
a přírodními omezeními..

 Investice zaměřené na zlepšení dostupnosti lokalit Natury 2000 
pro turisty, např.. nájezdů a stezek pro bezbariérový přístup.. 

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit  
CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu životního pro-

středí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této souvislosti může 
fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, které představují ne-
sporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické účinnosti a využívání obno-
vitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo transevropské sítě, do železniční, říční a ná-
mořní dopravy, systémů intermodální dopravy a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, 
námořní a letecké dopravy, ekologické městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence  Rozvoj návštěvnických komplexů/zařízení v souvislosti s Naturou 
2000 – např.. regionální informační centrum pro životní prostředí s in-
formačními materiály o soustavě Natura 2000.. 
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akTiviTa 23: výkup pozemků včeTnĚ kompenzaCí za omezení výsTavby

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
Teoreticky jakákoli aktivita spadající pod jakýkoli článek, 
s omezením dle čl.. 71(3)(c) 

závisí na oblasti závisí na příslušném 
článku

Výkup pozemků je příspustný obvykle pouze tvoří-li méně než 10 % 
celkových nákladů příslušné aktivity.. Ve výjimečných případech může 
být stanoven vyšší podíl, jedná-li se o ochranu životního prostředí.. viz 
čl.. 71(3)(c).. 

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a podpora je kompenzací za změnu v užívání půdy (kromě rozvoje 
venkova) a nikoli za omezení výstavby.. Pro podmínky ohledně výkupu 
půdy viz příloha 1, bod (i)

Např.. výkup pozemků pro revitalizaci povodí..

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
Teoreticky jakákoli aktivita spadající pod jakýkoli článek, s obecným omezením dle Naří-
zení, a specifickými omezeními dle čl.. 7(c).. 

 

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF   
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence   
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akTiviTa 23: výkup pozemků včeTnĚ kompenzaCí za omezení výsTavby

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
Teoreticky jakákoli aktivita spadající pod jakýkoli článek, 
s omezením dle čl.. 71(3)(c) 

závisí na oblasti závisí na příslušném 
článku

Výkup pozemků je příspustný obvykle pouze tvoří-li méně než 10 % 
celkových nákladů příslušné aktivity.. Ve výjimečných případech může 
být stanoven vyšší podíl, jedná-li se o ochranu životního prostředí.. viz 
čl.. 71(3)(c).. 

EFF       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a podpora je kompenzací za změnu v užívání půdy (kromě rozvoje 
venkova) a nikoli za omezení výstavby.. Pro podmínky ohledně výkupu 
půdy viz příloha 1, bod (i)

Např.. výkup pozemků pro revitalizaci povodí..

FP7       
Pravděpodobně nelze uplatnit  

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
Teoreticky jakákoli aktivita spadající pod jakýkoli článek, s obecným omezením dle Naří-
zení, a specifickými omezeními dle čl.. 7(c).. 

 

ESF     
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF   
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence   
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akTiviTa 24 : infrasTrukTura pro obnovení sTanoviŠ a záChranu Druhů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Podpora pro infrastrukturu na ochranu dobytka před velkými  

šelmami, např.. elektrické ploty.. 
36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby.. Podpora pro infrastrukturu na obnovení stanoviš , např.. stanice 

pro pěstování původních druhů rostlin v rámci revitalizačního  
projektu..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57.. Podpora pro instalaci infrastruktury na podporu reintrodukce a šíření 
vzácných druhů, např.. hnízdní budky, hřady pro netopýry apod..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Rozvoj infrastruktury pro obnovu stanoviš a záchranu druhů v souladu 
s cíli místní strategie rozvoje..

EFF
37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 

lokalit; 
rybáři, další pobřežní, mořské 

a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Zavádění infrastruktury pro omezení rušení přirozených druhů v dů-
sledku akvakulturních aktivit (např.. omezení rušení ptáků)..

38(2)(b) Revitalizace vnitrozemských vod, včetně trdliš a mig-
račních cest pro migrující druhy 

rybáři, další vnitrozemské vody žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Úpravy vodních toků instalací zařízení na změnu proudění a zlepšení 
podmínek pro pohyb ryb ve prospěch vodních ekosystémů..

38(2)(c) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 20000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady  

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

lost inebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a být součástí projektu péče o stanoviště a druhy..

FP7
Pravděpodobně nelze uplatnit  
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany a péče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: součást infrastruktury pro výzkum

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí zařazených do soustavy NATURA 2000

regiony pro cíl Konvergence  Diverzifikace místních ekonomik výstavbou zařízení umožňujících 
lepší komerční využití konkrétních lokalit Natury 2000 –  
např.. záchranné stanice pro ohrožené druhy, využitelné  
v rámci ekoturistiky.. 

5(2)a Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: stimulace investic pro obnovu fyzic-
kého prostředí, včetně kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Financování infrastruktury potřebné k obnově kontaminovaných loka-
lit Natura 2000 a/nebo úzce spojené s péčí o tyto lokality..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Může zahrnovat zařízení pro odstraňování odpadů z vody jako opat-
ření proti šíření invazivních druhů lodní dopravou; stavba fyzických 
bariér ve vnitrozemských vodách jako preventivní opatření proti šíření 
invazivních druhů z jednoho říčního systému do druhého..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Stavba infrastruktury pro přeshraniční čištění vody s cílem zlepšení 
kvality vody (a následně stanoviš ) v lokalitách Natury 2000..

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Požadavek: městské prostředí.. Kontext: historické a kulturní dědictví Stavba infrastruktury pro čištění vody s cílem zlepšení kvality vody 
(a následně stanoviš ) v lokalitách Natury 2000..

ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit  
CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence  Stavba infrastruktury pro čištění vody s cílem zlepšení kvality vody 
(a následně stanoviš ) v lokalitách Natury 2000.. 
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akTiviTa 24 : infrasTrukTura pro obnovení sTanoviŠ a záChranu Druhů

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Podpora pro infrastrukturu na ochranu dobytka před velkými  

šelmami, např.. elektrické ploty.. 
36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby.. Podpora pro infrastrukturu na obnovení stanoviš , např.. stanice 

pro pěstování původních druhů rostlin v rámci revitalizačního  
projektu..

52(b)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57.. Podpora pro instalaci infrastruktury na podporu reintrodukce a šíření 
vzácných druhů, např.. hnízdní budky, hřady pro netopýry apod..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Rozvoj infrastruktury pro obnovu stanoviš a záchranu druhů v souladu 
s cíli místní strategie rozvoje..

EFF
37(g) Rozvoj, restrukturalizace a zlepšování akvakulturních 

lokalit; 
rybáři, další pobřežní, mořské 

a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 37: Kolektivní akce: musí být prováděny za aktivní podpory samot-
ných rybářů nebo organizací podporujících výrobce nebo jiných orga-
nizací určených členskými státy…

Zavádění infrastruktury pro omezení rušení přirozených druhů v dů-
sledku akvakulturních aktivit (např.. omezení rušení ptáků)..

38(2)(b) Revitalizace vnitrozemských vod, včetně trdliš a mig-
račních cest pro migrující druhy 

rybáři, další vnitrozemské vody žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

Úpravy vodních toků instalací zařízení na změnu proudění a zlepšení 
podmínek pro pohyb ryb ve prospěch vodních ekosystémů..

38(2)(c) Ochrana a zlepšení životního prostředí v rámci Na-
tury 20000 v bezprostřední souvislosti s rybářskou čin-
ností, mimo provozní náklady  

rybáři, další pobřežní, mořské 
a vnitrozemské 
vody, mokřady

žádná Čl.. 38(3) Aktivity musí být realizovány veřejnou nebo poloveřejnou in-
stitucí, registrovanými obchodními společnostmi nebo jinými organi-
zacemi určenými členským státem..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

lost inebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Způsobilé projekty musí splňovat kritérium přidané hodnoty dle čl.. 3 
a být součástí projektu péče o stanoviště a druhy..

FP7
Pravděpodobně nelze uplatnit  
2(1)(i)f Životní prostředí včetně klimatických změn, znečiš-

tění a rizik; ochrana a udržitelné využívání přirozených 
a umělých zdrojů (včetně ochrany a péče o biodiver-
zitu); životní prostředí a technologie (včetně revitalizač-
ních postupů) 

všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

mezinárodní spolupráce Kontext: součást infrastruktury pro výzkum

Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí zařazených do soustavy NATURA 2000

regiony pro cíl Konvergence  Diverzifikace místních ekonomik výstavbou zařízení umožňujících 
lepší komerční využití konkrétních lokalit Natury 2000 –  
např.. záchranné stanice pro ohrožené druhy, využitelné  
v rámci ekoturistiky.. 

5(2)a Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: stimulace investic pro obnovu fyzic-
kého prostředí, včetně kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů 
a pozemků;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Financování infrastruktury potřebné k obnově kontaminovaných loka-
lit Natura 2000 a/nebo úzce spojené s péčí o tyto lokality..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Může zahrnovat zařízení pro odstraňování odpadů z vody jako opat-
ření proti šíření invazivních druhů lodní dopravou; stavba fyzických 
bariér ve vnitrozemských vodách jako preventivní opatření proti šíření 
invazivních druhů z jednoho říčního systému do druhého..

6(1)b Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností prostřed-
nictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: povzbuzováním 
a zlepšováním společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předchá-
zení vzniku přírodních a technologických rizik

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

 Stavba infrastruktury pro přeshraniční čištění vody s cílem zlepšení 
kvality vody (a následně stanoviš ) v lokalitách Natury 2000..

8 Udržitelný rozvoj měst: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, pře-
měna starých průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, 
podpora podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb 
obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu..

 Požadavek: městské prostředí.. Kontext: historické a kulturní dědictví Stavba infrastruktury pro čištění vody s cílem zlepšení kvality vody 
(a následně stanoviš ) v lokalitách Natury 2000..

ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit  
CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence  Stavba infrastruktury pro čištění vody s cílem zlepšení kvality vody 
(a následně stanoviš ) v lokalitách Natury 2000.. 
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akTiviTa 25: infrasTrukTura pro zajiŠTĚní DosTupnosTi lokaliT

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Podpora investic do označení,  

map, útulků..
36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby..
52(a)(i) Diverzifikace nezemědělských aktivit zemědělci, majitelé 

domácností
opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 53.. Investice do infrastruktury podporující diverzifikaci směrem k turistice, 
např.. stavba ubytoven, informačních center apod..

52(a)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Rozvoj infrastruktury pro zajištění dostupnosti v souladu s cíli strate-
gie místního rozvoje..

EFF      
44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 

zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Rozvoj infrastruktury pro zajištění dostupnosti a pro turistiku, např.. 
přístavní hrázky pro turistické lodě..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Stavba návštěvnických středisek/komplexů v lokalitách  
Natury 2000 s cílem zvýšení příležitostí  
pro komerční využití lokalit..

44(1)(e) Podpora infrastruktury související s malými rybářskými 
podniky a turistikou ve prospěch malých rybářských 
komunit

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Stavba turistické infrastruktury, např.. značení, pěší a cyklistické stezky, 
návštěvnická centra apod..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Pouze pro tvorbu drobné infrastruktury a obnovu stávající infrastruk-
tury, pokud jsou tato opatření částí projektu péče o stanoviště a druhy..

FP7      
Využití není pravděpodobné  
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akTiviTa 25: infrasTrukTura pro zajiŠTĚní DosTupnosTi lokaliT

Fond Popis Cílové skupiny Typy území Terit. omezení Poznámky/další omezení Příklady

EAFRD      
36(a)(vi) Podpora neproduktivních investic [zemědělská půda] zemědělci zemědělská půda žádná viz čl.. 41.. Podpora investic do označení,  

map, útulků..
36(b)(vii) Podpora neproduktivních investic [lesy] všechny možné lesy žádná viz čl.. 49.. Musí na ně navazovat lesnicko-environmentální platby..
52(a)(i) Diverzifikace nezemědělských aktivit zemědělci, majitelé 

domácností
opatření nespeci-
fická pro typy území 

žádná viz čl.. 53.. Investice do infrastruktury podporující diverzifikaci směrem k turistice, 
např.. stavba ubytoven, informačních center apod..

52(a)(iii) Ochrana a obnova dědictví venkova všechny možné opatření nespeci-
fická pro typy území

žádná viz čl.. 57..

63 Leader všechny možné 
(v rámci venkova)

všechny vybrané 
venkovské oblasti

V rámci venkovských území 
definovaných v místní strate-
gii rozvoje..

viz čl.. 61–65.. Rozvoj infrastruktury pro zajištění dostupnosti v souladu s cíli strate-
gie místního rozvoje..

EFF      
44(1)(b) Restrukturalizace a přesměrování ekonomických aktivit, 

zvláště podpora ekoturistiky, za předpokladu, že nedo-
jde k zvýšení objemu rybolovu; 

sektor rybářství 
a související sektory 

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Rozvoj infrastruktury pro zajištění dostupnosti a pro turistiku, např.. 
přístavní hrázky pro turistické lodě..

44(1)(c) Diverzifikace aktivit prostředictvím podpory doplňko-
vých pracovních příležitostí pro rybáře vytvářením pra-
covních příležitostí mimo sektor rybolovu

sektor rybářství 
a související sektory

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Stavba návštěvnických středisek/komplexů v lokalitách  
Natury 2000 s cílem zvýšení příležitostí  
pro komerční využití lokalit..

44(1)(e) Podpora infrastruktury související s malými rybářskými 
podniky a turistikou ve prospěch malých rybářských 
komunit

veřejná správa, SME, 
další

opatření nespeci-
fická pro typy území

viz čl.. 43(3),(4) Podrobnosti o požadavcích na oblasti a příjemce viz čl.. 43(3),(4) 
a 44(4)..

Stavba turistické infrastruktury, např.. značení, pěší a cyklistické stezky, 
návštěvnická centra apod..

LIFE+       
3 Kritéria způsobilosti všechny možné všechny možné žádná LIFE+ nemůže podporovat opatření, která vyhovují kritériím způsobi-

losti nebo získávají podporu z jiných finančních nástrojů EU (viz čl.. 9).. 
Pouze pro tvorbu drobné infrastruktury a obnovu stávající infrastruk-
tury, pokud jsou tato opatření částí projektu péče o stanoviště a druhy..

FP7      
Využití není pravděpodobné  
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí Natura 2000

regiony pro cíl Konvergence  Podpora diverzifikace ekonomických struktur prostřednictvím stavby 
infrastruktury podporující ekoturistické aktivity..

4(6) Cestovní ruch, včetně propagace přírodních a kulturních hodnot jako potenciálu 
pro rozvoj udržitelné turistiky, ochrana a obnova přírodního dědictví v rámci podpory 
socioekonomického rozvoje, podpora rozšiřování nabídky turistických služeb o služby 
s vysokou přidanou hodnotou a podpora prosazování nových, udržitelnějších modelů 
cestovního ruchu

regiony pro cíl Konvergence Kontext: podpora turistiky

4(10) Investice do vzdělávání, včetně odborné přípravy, přispívající ke zvýšení atraktivity 
a kvality života v regionu

regiony pro cíl Konvergence Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Budování infrastruktury pro veřejný přístup do lokalit Natura 2000 se 
záměrem informovat a vzdělávat veřejnost o soustavě Natura 2000..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy Natura 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Lze využít pro stavbu parkoviš , přístupových cest,  
oplocení, naučných stezek uvnitř lokalit.. Spolupráce  
se sousedními regiony.. 

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, především: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: přírodní/kulturní dědictví a cestovní ruch

6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
shraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Rozvoj infrastruktury podporující přeshraniční turistiku v přírodě, např.. 
značení, návštěvnická centra a útulky, pěší a cyklistické stezky..

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: rozvojem spo-
lupráce, kapacity a společného využívání infrastruktury, zejména v oblastech, jako jsou 
zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: širší přeshraiční vzdělávací iniciativy Vytváření společné infrastruktury pro podporu přeshraničních lokalit 
Natury 20000, např.. návštěvnická a informační centra v blízkosti hranic 
mezi regiony nebo státy..

6(2)d Udržitelný rozvoj měst v kontextu nadnárodní spolupráce: posílení polycentrického roz-
voje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, se zřetelným nadnárodním dopadem.. 
Aktivity mohou zahrnovat vytvoření a zlepšování městských sítí a propojení město-ven-
kov; strategie k řešení běžných městsko-venkovských problémů; ochranu a podporu kul-
turního dědictví, a strategické zapojení rozvojových zón na nadnárodní bázi..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Tvorba spolešné infrastruktury pro propagaci lokalit soustavy Na-
tura 2000 s významnými kulturními hodnotami, poblíž nadnárodních 
městských oblastí, např.. návštěvnická a informační centra umístěná 
poblíž regionálních nebo národních hranic..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kultur-
ním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podně-
covat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými a přírod-
ními omezeními..

 Rozvoj infrastruktury pro zajištění dostupnosti, např.. pěší a cyklistické 
stezky, bezbariérový přístup..

ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence  Rozvoj infrastruktury pro zajištění dostupnosti,  
např.. parkoviště, stezky.. 
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Fond Popis Teritoriální omezení Poznámky/další omezení Příklady

ERDF    
4(4) Podpora modernizace a diverzifikace regionálních ekonomických struktur.. Priorita: ži-

votní prostředí, včetně podpory biodiverzity a ochrany přírody, včetně investic do ob-
lastí Natura 2000

regiony pro cíl Konvergence  Podpora diverzifikace ekonomických struktur prostřednictvím stavby 
infrastruktury podporující ekoturistické aktivity..

4(6) Cestovní ruch, včetně propagace přírodních a kulturních hodnot jako potenciálu 
pro rozvoj udržitelné turistiky, ochrana a obnova přírodního dědictví v rámci podpory 
socioekonomického rozvoje, podpora rozšiřování nabídky turistických služeb o služby 
s vysokou přidanou hodnotou a podpora prosazování nových, udržitelnějších modelů 
cestovního ruchu

regiony pro cíl Konvergence Kontext: podpora turistiky

4(10) Investice do vzdělávání, včetně odborné přípravy, přispívající ke zvýšení atraktivity 
a kvality života v regionu

regiony pro cíl Konvergence Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Budování infrastruktury pro veřejný přístup do lokalit Natura 2000 se 
záměrem informovat a vzdělávat veřejnost o soustavě Natura 2000..

5(2)b Životní prostředí a předcházení rizikům, a zejména: podpora rozvoje infrastruktury vážící 
se k biodiverzitě a investicím do oblastí zařazených do soustavy Natura 2000, pokud to 
přispívá k udržitelnému hospodářskému rozvoji nebo diverzifikaci venkovských oblastí;

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

 Lze využít pro stavbu parkoviš , přístupových cest,  
oplocení, naučných stezek uvnitř lokalit.. Spolupráce  
se sousedními regiony.. 

5(2)f Životní prostředí a předcházení rizikům, především: ochrana a obnova přírodního a kul-
turního dědictví na podporu socioekonomického rozvoje a propagace přírodního a kul-
turního bohatství jako potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu

regiony pro cíl Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost

Kontext: přírodní/kulturní dědictví a cestovní ruch

6(1)a Přeshraniční spolupráce: podpora podnikání, zvláště rozvoj SME, turistiky, kultury a pře-
shraničního obchodu

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: vytváření pracovních míst (např.. turistika) Rozvoj infrastruktury podporující přeshraniční turistiku v přírodě, např.. 
značení, návštěvnická centra a útulky, pěší a cyklistické stezky..

6(1)b Podpora přeshraničních ekonomických a sociálních aktivit prostřednictvím společných 
strategií trvale udržitelného rozvoje území, zvláště podpora ochrany a společného řízení 
přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických 
rizik;

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

6(1)e Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností pro-
střednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj, zejména: rozvojem spo-
lupráce, kapacity a společného využívání infrastruktury, zejména v oblastech, jako jsou 
zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání..

Cíl evropské územní spolupráce – přes-
hraniční spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

Kontext: širší přeshraiční vzdělávací iniciativy Vytváření společné infrastruktury pro podporu přeshraničních lokalit 
Natury 20000, např.. návštěvnická a informační centra v blízkosti hranic 
mezi regiony nebo státy..

6(2)d Udržitelný rozvoj měst v kontextu nadnárodní spolupráce: posílení polycentrického roz-
voje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, se zřetelným nadnárodním dopadem.. 
Aktivity mohou zahrnovat vytvoření a zlepšování městských sítí a propojení město-ven-
kov; strategie k řešení běžných městsko-venkovských problémů; ochranu a podporu kul-
turního dědictví, a strategické zapojení rozvojových zón na nadnárodní bázi..

Cíl evropské územní spolupráce – nad-
národní spolupráce.. Alespoň dvě země 
vystupují jako příjemci, jedna z nich musí 
být členským státem (viz čl.. 19(1))..

kontext: městský rozměr, kulturní dědictví Tvorba spolešné infrastruktury pro propagaci lokalit soustavy Na-
tura 2000 s významnými kulturními hodnotami, poblíž nadnárodních 
městských oblastí, např.. návštěvnická a informační centra umístěná 
poblíž regionálních nebo národních hranic..

10 Oblasti s geografickým a přírodním znevýhodněním: financování investic, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kultur-
ním a přírodním dědictvím, podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů a podně-
covat udržitelný cestovní ruch..

Pouze oblasti s geografickými a přírod-
ními omezeními..

 Rozvoj infrastruktury pro zajištění dostupnosti, např.. pěší a cyklistické 
stezky, bezbariérový přístup..

ESF    
Pravděpodobně nelze uplatnit
CF    
2(1)b Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu život-

ního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí.. V této 
souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, 
které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické 
účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo tran-
sevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy 
a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické 
městské dopravy a veřejné hromadné dopravy..

regiony pro cíl Konvergence  Rozvoj infrastruktury pro zajištění dostupnosti,  
např.. parkoviště, stezky.. 
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ODKAZY, 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ  
PUBLIKACE  
A WWW STRÁNKY

Pro další informace viz následující  
dokumenty a www stránky:

DG Environment

Online verze příručky ve 22 jazycích a IT nástroj 
pro tvorbu/navrhování „plánů kofinancování”  
pro jednotlivé lokality Natura 2000: 
http://ec..europa..eu/environment/nature/
natura2000/financing/index_en..htm

Ve vztahu k jednotlivým evropským fondům

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova

Nařízení Rady Evropy (EC) č.. 1698/2005  
z 20.. září 2005 o podpoře rozvoje venkova  
z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova  
(EAFRD).. OJ L 277/2 21..10..2005; Strategické po-
kyny pro rozvoj venkova.. OJ L..55/20 25..02..2006

Viz též stránky DG Agriculture: 
http://europa..eu..int/comm/agriculture/index_en..htm

Evropský rybářský fond

Nařízení Rady (ES) č.. 1198/2006 ze dne  
27.. července 2006 o Evropském rybářském fondu..

http://ec..europa..eu/fisheries/cfp/structural_meas-
ures/arrangements_2007_2013_en..htm

Evropský fond regionálního rozvoje,  
Evropský sociální fond a Fond soudržnosti.

Nařízení Rady (ES) č.. 1083/2006 ze dne  
11.. července 2006 o obecných ustanove-
ních o Evropském fondu pro regionální roz-
voj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrž-
nosti a o zrušení nařízení (ES) č.. 1260/1999

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.. 1080/2006 ze dne 5.. července 2006 o Ev-
ropském fondu pro regionální rozvoj a o 
zrušení nařízení (ES) č.. 1783/1999..

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.. 1081/2006 ze dne 5.. července 2006 o Evropském  
sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č.. 1784/1999

Nařízení Rady (ES) č.. 1084/2006 ze dne 
11.. července 2006 o Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení (ES) č.. 1164/94

http://ec..europa..eu/regional_policy/sources/ 
docoffic/official/regulation/newregl0713_cs..htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_cs.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_cs.htm
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Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č..614/2007 ze dne 23.. května 2007 týkající se 
Finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE+): 
http://eur-lex..europa..eu/LexUriServ/site/cs/
oj/2007/l_149/l_14920070609cs00010016..pdf

7. rámcový výzkumný program (FP7)

Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č.. 
1982/2006/ES ze dne 18.. prosince 2006 o sedmém 
rámcovém programu Evropského společenství pro vý-
zkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–13)

Nejnovější informace viz stránky Cordis: 
www..cordis..lu/fp7/ 

Další odkazy

CEC (2005) Handbook for Environmental Project  
Funding.. DG-Environment.. Dostupné na adrese: 
http://www..europa..eu..int/comm/ 
environment/funding/pdf/handbook_funding..pdf 

WWF (2005) EU funding for the Environment:  
A handbook for the 2007–13 programming period.. 
Dostupné na adrese: 
http://assets..panda..org/downloads/ 
eufundingforenvironmentweb..pdf 

WWF, Natuur en Milieu, and LUPG (2005) Rural  
Development Environmental Programming Guide-
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