CÍLE vs. AKTIVITY projektu Jedna příroda
Dlouhodobý (globální) cíl, ke kterému Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice, zvaný
Jedna příroda směřuje: Úbytek biologické rozmanitosti a z něj plynoucí degradace služeb poskytovaných ekosystémy
jsou v ČR omezeny a ekosystémové služby jsou v maximálním proveditelném rozsahu obnoveny.

Hlavním účelem projektu Jedna příroda je zavést efektivnější systém péče o lokality
soustavy Natura 2000, který spojuje vhodnou péči s odpovídajícím plánováním založeným
na přesném vyhodnocení stavu a trendu předmětů ochrany, doprovázený spoluprací
s vlastníky a uživateli pozemků, který účinně využívá pokročilé znalosti o přínosech
poskytovaných společnosti přírodním kapitálem těchto lokalit a bere v úvahu relevantní
náklady.
Hlavní účel projektu bude naplněn, pokud splní následující CÍLE, tedy přinese následující výsledky:

Je znám a vyhodnocen stav předmětů ochrany v jednotlivých lokalitách.
Jsou stanoveny priority ochrany přírody pro fenomény chráněné podle směrnic
o stanovištích (přílohy 1 a 2) a o ptácích pro lokality ve správě AOPK ČR.
Nejvýznamnější vlastníci a uživatelé pozemků v lokalitách ve správě AOPK ČR
znají cíl a způsob ochrany těchto lokalit a chápou související náklady a přínosy.
Na základě principů managementového cyklu jsou prováděna vhodná a potřebná
opatření vedoucí k zachování nebo zlepšení stavu biotopů a druhů v lokalitách.
Je zaveden systém hodnocení dopadů péče na lokalitách ve správě AOPK ČR.
Plánovací dokumentace pro lokality, u kterých vyvstala potřeba změny,
je aktualizována v souladu s výsledky tohoto projektu.
Jsou kvantifikovány přínosy, které společnosti poskytuje přírodní kapitál
(ekosystémy) soustavy Natura 2000, i náklady související se zajištěním soustavy
Natura 2000.
Pracovníci orgánů ochrany přírody znají dobrou praxi při péči o lokality a ovládají
potřebné procesy a postupy.
Finanční prostředky dostupné pro péči o lokality jsou efektivně využívány.
Veřejná správa má k dispozici výstupy projektu, které jsou převedeny do podoby
doporučení pro naplňování v praxi.
Veřejnost je seznámena s cíli a způsoby ochrany lokalit a chápou související
náklady a přínosy.

Cíle budou naplněny prostřednictvím jednotlivých AKTIVIT:

AKTIVITA

CÍLE

A. Přípravné aktivity
A1 Příprava komunikační strategie a školení pro práci s vlastníky
a uživateli pozemků v lokalitách soustavy Natura 2000
A2 Metodická příprava hodnocení dopadů managementu
A3 Konzultace s uživateli výstupů hodnocení socio-ekonomických
přínosů soustavy Natura 2000
C. Konkrétní ochrana přírody / Implementační aktivity
C1 Monitoring a hodnocení stavu předmětů ochrany na úrovni lokalit
C2 Priority managementu (péče)
C3 Komunikace s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě
Natura 2000
C4 Management v lokalitách soustavy Natura 2000
C5 Odborná podpora managementu v lokalitách soustavy
Natura 2000
C6 Hodnocení socio-ekonomických přínosů soustavy Natura 2000
C6.1 Aktualizace vědecké znalostní báze pro hodnocení socioekonomických efektů a ekosystémových služeb plynoucích
ze soustavy Natura 2000
C6.2 Mapování ekosystémů v České republice: aktualizace Konsolidované
vrstvy ekosystémů
C6.3 Ekosystémové a ekonomické vyhodnocení socio-ekonomických
přínosů soustavy Natura 2000
C6.4 Ověření hodnocení socio-ekonomických a ekosystémových přínosů
na vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 – případové studie
C6.5 Celostátní vyhodnocení přínosů soustavy Natura 2000

D. Monitoring dopadů projektových aktivit
D1 Monitoring indikátorů projektu

–

D2 Monitoring socio-ekonomických dopadů projektu
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E. Povědomí veřejnosti a šíření výsledků
E1 Šíření informací a zvyšování povědomí o soustavě Natura 2000
– práce s veřejností
E2 Vzdělávání pracovníků orgánů ochrany přírody
E3 Zvýšení finanční kapacity
E4 Šíření výsledků a síťování s jinými projekty
E5 Zvyšování povědomí veřejnosti
F. Řízení projektu a monitoring postupu projektu
F1 Řízení projektu

–

F2 Příprava After-LIFE plánu

–
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