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1. Programový rámec OPŽP
Program: Operační program životního prostředí
Prioritní osa: 4. Ochrana přírody
Specifický cíl: 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita: 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídlení zeleně
Opatření pro financování z Programového rámce OPŽP byla vybrána s ohledem na potřebnost
v regionu, absorpční kapacitu a alokaci finančních prostředků z OPŽP na tento programový rámec.
Veškeré podmínky budou v konkrétních výzvách akceptovat aktuální pravidla OPŽP.

1.1.1. Opatření/Fiche Regenerace veřejných prostranství
Název Opatření/Fiche
Vymezení Opatření/Fiche

Regenerace veřejných prostranství
Řada venkovských i městských sídel trpí nedostatkem financí a z něho
plynoucím nedostatkem péče o veřejná prostranství, mnohdy se jedná též
o dědictví minulého režimu či jiných sociálních změn v rámci sídla.
Opatření je zaměřeno na regeneraci veřejných prostranství, jednotlivých
prvků, které tento prostor spoluutvářejí, zkvalitňují jeho estetickou
úroveň, užitnou hodnotu, ale i bezpečnost. Opatření také podporují
zejména obnovení krajinného propojení sídel společně s jejich biologickou
rozmanitostí, jak v rovině flory, tak fauny. Realizace musí podporovat
přirozené procesy vnitřní krajiny sídla. Do opatření spadá i pořizování
mobiliáře a průběžná péče o veřejné prostranství.

Vazba na Specifický cíl IROP

4.3. Posílit přirozené funkce krajiny

Vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl: 5 Dostupný a udržitelný region
Specifický cíl 5.2 Kultivovaný veřejný prostor
Opatření 5.2.A. Regenerace veřejných prostranství ve městech a obcích
Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních
propojení as přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetření
stromů a keřů.
Výše minimálních a maximálních nákladů bude specifikována ve výzvě
MAS.

Oblasti podpory

Minimální a maximální
způsobilé náklady na projekt
Princip stanovení preferenčních
kritérií
Indikátory
Číslo
Název

Konkrétní principy preferenčních kritérií budou stanoveny ve výzvě MAS.

Měrná jednotka
Číslo
Název

4 65 00
Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav
zachování.
Celková plocha území v ha
4 54 12
Počet ploch a prvků sídlení zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí.

Měrná jednotka

Počet ploch a prvků sídlení zeleně

