
1 

ŽADATEL: 

NÁZEV ŽÁDOSTI: 

1. Popis záměru žádosti (očekávaných výsledků)

2. Typ realizovaných opatření (která budou prováděna za účelem projektových výsledků)

omezení či odstranění faktorů zapříčiňujících ohrožení struktury a biodiverzity přírodních biotopů 

(viz bod 2.1, písm. b., textu výzvy) 

uveďte označení formační skupiny a názvu biotopu (dle Katalogu biotopů České republiky1), ve kterém bude 

realizováno opatření pro omezení či odstranění faktorů zapříčiňujících ohrožení jeho struktury a biodiverzity 

formační skupina  název biotopu 

1 Katalog biotopů České republiky je dostupný na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, zde 

ODBORNÉ STANOVISKO 
k podrobnému popisu opatření prováděných na ochranu biodiverzity 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

dokládané k žádosti o podporu z výzvy č. SGS-1 „Rondane“  

Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014 - 2021 

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/299/036740.pdf?seek=1465205752
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ochrany a zachování druhů rostlin a živočichů uvedených v Červených seznamech, prostřednictvím 

ochrany jejich přirozených stanovišť (viz bod 2.1, písm. c., textu výzvy) 

uveďte binominální název rostlinného nebo živočišného druhu, uvedeného v Červených seznamech2, pro který bude 

realizováno opatření prostřednictvím ochrany jeho přirozených stanovišť 

latinsky česky 

3. Popis opatření, která budou realizována za účelem ochrany a zachování ohrožených přírodních biotopů a/nebo

druhů rostlin a živočichů

Jméno a příjmení3     Datum       Elektronický podpis 

2 Červené seznamy cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků, hub (makromycetů), bezobratlých a obratlovců, je možné nalézt na Portále informačního 
systému ochrany přírody, zde 
3   Stanovisko musí podepsat stejný statutární zástupce instituce nebo zplnomocněný zástupce jako v případě žádosti 

Podpis 

https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1264
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Vyplní zástupce AOPK ČR: 
 

 

1. Vyjádření zástupce AOPK ČR k popisovanému záměru, volbě opatření a očekávaným výsledkům (stručně popište) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Souhrnné stanovisko AOPK ČR k předložené žádosti (vyznačte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení4   funkce   Datum  Elektronický podpis 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4   Stanovisko musí podepsat oprávněný zástupce AOPK ČR 

Podpis 
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