
  

                                                                                                    
 

Pracovní skupina „Příroda a krajina“ 

Zápis z jednání, které proběhlo dne 5. 3. 2013 od 10:00 v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Krásné 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 

Program setkání: 

10:00 – 10:15 Úvod, zahájení 

10:15 – 10:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

10:30 – 11:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Příroda a 

krajina“ 

11:30 – 11:45 Závěr jednání pracovní skupiny 

 

Očekávání účastníků: 

– vymyslet aktivity pro oblast Příroda a krajina 

– inspirace pro aktivity pro oblast okolí přehrada Jesenice 

– inspirace pro obecní aktivity 

– prohloubení nápadů ze SWOT analýzy 

– aktivy užitečné pro uživatele – obyvatele území 

– aktivity zaměřené na budování-obnovu zeleně v obcích (Hranice) 

– městská a mimoměstská krajina .. 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS 21 prezentoval na jednání pracovní 

skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Prezentaci k tomuto bodu je možné stáhnout na 

internetových stránkách MAS 21 (www.mas21.cz) v rubrice Strategie 2014 – 2020. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Příroda a krajina“ 

Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 

Jaké aktivity by měla MAS 21 podporovat či realizovat v tématické oblasti Příroda a krajina 

v období 2014 – 2020? 

 

Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 

– revize (odstraňování – využití) nevhodnosti staveb ve volné krajině (brownfieldy) 

– revitalizace nevhodných staveb ve volné krajině (brownfieldy) 

– revize (odstraňování – využití) nevhodnosti staveb ve volné krajině (brownfieldy) 

– podpora výsadby a údržby v intravilánech i extravilánech obcí 

– dendrologické průzkumy 

– projekty využití území (nová výsadba, komunální zeleň) 

– ekologická likvidace odpadů (kompostárny) 

– intenzifikace využití krajiny (přírodní x kulturní; mapování území) 

– prostupnost (a přístupnost) krajiny 

– prostupnost hranic 

– infrastruktura v krajině (sítě cest, stezky, pěšiny ….) 

– spolupráce s Domem přírody na Kladské 

– spolupráce s Geoparky (Egeria, Geoloci) 

– podpora spolupráce 

– podpora vytváření systému spolupráce 

– logistika informačních systémů 

http://www.mas21.cz/


  

                                                                                                    
 

– hledání nových cílových bodů v krajině 

– analýza provázanosti projektů na německé straně 

– enviromentální vzdělávání (EVVO) 

– podpora vzniku iniciativ a zapojení obyvatele do péče o krajinu 

– podpora setkávání, kooperace mezi lidmi – regionální i příhraniční 

– studie pro budování přeshraničních stezek 

– sportovní využití krajiny (single-track …) 

– ochrana krajiny proti alternativním zdrojům energie (podpora vzniku územně-

plánovací studie) 

– protierozní a protipovodňová opatření 

– zvyšování retenční schopnosti krajiny 

– revitalizace vodních toků, rybníků 

– energeticky soběstačná obec 

– podpora tvorby strategií a strategického plánování 

– interpretace přírodního bohatství regionu – prameny, lázeňství, geopark, zaniklé obce 

– podpora budování ekofarem s nabídkou služeb pro cestovní ruch 

 

Závěr pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS 21. Termín konference bude 

upřesněn managamentem MAS 21. 

 

Zapsal: 

Daniel Leon (CpKP) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


