
Projektová fiše
Kód projektu: 16-02-KU-ORR-0469
Název projektu: Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT - CZ
Zkratka projektu: ConNat AT-CZ

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit současnou situaci v migrační průchodnosti pro velké
savce mezi územím České republiky a Rakouska. V rámci projektu bude v
příhraničních regionech řešená návaznost migračních koridorů, což významně
přispěje k ekologickému propojení významných přírodních oblastí ve střední
Evropě, jako jsou Alpy, Bavorský les, Hercynská pohoří a Karpaty. Jako
podklad pro vymezení koridorů bude zpracován územní model využitelnosti
prostředí, budou identifikovány oblasti, kde průchodnost koridorů je
významně omezená. Každé kritické místo a jeho okolí bude z hlediska
migrační prostupnosti odborně zmonitorováno (např. pomocí fotopastí).
Jednotlivá kritická místa budou zpřesněna do úrovně měřítka katastrální
mapy a předána příslušným úřadům jako podklad pro územně analytické
podklady, jehož součástí bude GIS vrstva se zpřesněním kritických míst. Pro
všechna kritická místa budou zároveň zpracovány studie proveditelnosti,
které navrhnou pro každou lokalitu individuální technické a/nebo legislativní
řešení zprůchodnění dané bariéry. V průběhu realizace projektu budou
pořádány k řešení dané problematiky workshopy pro odborníky z obou států a
dotčených krajů a pro dotčené orgány veřejné správy, které kompetenčně
danou problematiku řeší. Projekt iniciovali rakouští partneři, kteří budou
vedoucími partnery. Rakouští partneři mají zájem zejména o naše metodické a
odborné zkušenosti s řešením problému, na naší straně hodláme projekt
využít k přenosu metodických (a teoretických) řešení do praktického řešení
(jak realizace v oblasti územního plánování, tak přípravy technických řešení,
vlastní realizace technických řešení však v tomto projektu na české straně
nebude, na rakouské straně pak předpokládají v rámci projektu realizovat i
nějaké menší opatření – pilotní projekt).Projekt přispěje i k praktickému
naplňování dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina
a pracovního programu dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní
Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina.

Předpokládaný
termín začátku: 01.10.2016
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Migrační
koridory

V rámci této aktivity dojde ke sjednocení metodiky rozlišení a zobrazení
migračních koridorů v GIS s využitím již zmapovaných migračních
koridorů v příhraniční oblasti Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a
Dolního Rakouska. Dále bude vytvořen akční plán na ochranu volně
žijících živočichů v rámci migračních koridorů s cílem jeho zohlednění v
rámci územních plánů na české i rakouské straně. V neposlední řadě
budou také realizovány workshopy a exkurze za účelem osvěty ohledně
významu migračních koridorů a podpory zelené infrastruktury v krajině,
zejména pro dotčené orgány samosprávy a státní správy, ale i lesníky,
myslivce a zemědělce.

31.10.2019

Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Partner
Jihočeský kraj Partner
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Partner
Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Partner
Nationalpark Thayatal GmbH Partner
Österreichische Bundesforste Partner
Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Niederösterreich Hlavní partner
Správa Národního parku Podyjí Partner
Universität für Bodenkultur, Wien Partner
NÖ Regional GmbH Partner
NO Landesregierung Partner

Tým projektu
Osoba Role

Eva Leligdonová Projektový manager
Božena Šprynarová Finanční manager
Iveta Fryšová Příkazce operace projektu
Hana Sošková Správce rozpočtu
Jan Joneš Ostatní
Jana Janová Ostatní
Iveta Fryšová Koordinátor

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem OP přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS 3400000.00
Výdaj 4000000.00




