Informace o projektu
Název projektu: Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic
prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajině
Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj
Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí
Investiční priorita: 4. Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory ekosystémových
služeb včetně sítě Natura 2000 a zelených infrastruktur (6d)
Specifický cíl: 2.2 Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v
oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území
Kód projektu: 304021D113
Vedoucí partner projektu: Obec Nová Lhota
Přeshraniční partneři: Lesotur s.r.o., Obec Suchov
Termín realizace projektu: 09/2017 – 03/2019
Celkové výdaje projektu: 282 585,00 EUR, z toho příspěvek z EU: 240 197,25 EUR

Typy aktivit projektu:
Budování ekostabilizačních prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury
Společné činnosti na prevenci a odstraňování následků eroze půdy, kultivaci půdy
Realizace společných opatření směřujících ke zlepšení stavu druhů a biotopů prioritního zájmu
Tvorba a realizace společných přeshraničních plánů řízení / správy přírodních hodnotných území,
jejich vybraných částí a okolního území (včetně chráněných území)

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je efektivní ochrana biodiverzity příhraniční oblasti a podpora zachování
biologické rozmanitosti přírodně významného území. V projektu bude vybudována malá vodní nádrž s
mokřadem a mokřadní částí v katastru obce Nová Lhota s cílem akumulace vody v krajině, vytvoření
prostoru pro život živočichů a zvýšení celkové biodiverzity území. Nádrž je navržena s důrazem na
vzhled blížící se přírodním přirozeným plochám. Zemní hráz bude oseta travou a okolní terén osázen
solitérními stromy. Další součástí projektu jsou opatření na předcházení zavlečení, regulaci a likvidaci
populací invazních druhů rostlin, která se budou týkat lesního hospodářství. Projekt zahrnuje ještě
společné výzkumné aktivity zaměřené na hydrogeologický průzkum s cílem optimalizovat vodní režim
krajiny.

Způsob a výsledky realizace aktivit projektu:
Realizace aktivit projektu bude probíhat ve spolupráci všech projektových partnerů, odpovědnost za
realizaci projektu a naplnění očekávaných výsledků nese vedoucí partner projektu. Projektové aktivity
jsou provázané z věcného i časového hlediska a logicky na sebe navazují dle stanového harmonogramu
aktivit. V první fázi realizace projektu bude sestaven pracovní/expertní tým v oblasti péče o přeshraniční
přírodně významná území. Tento tým bude sestávat z řešitelského kolektivu odborníků. Dále proběhne
mapování a monitoring a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů
a následná realizace opatření na předcházení zavlečení, regulaci a likvidaci populací invazních druhů
rostlin. Souběžně s vyjmenovanými aktivitami bude probíhat vybudování malé vodní nádrže v Nové
Lhotě. Součástí realizace projektu bude také sběr informací a dat – hydrogeologický průzkum a
experimentální terénní měření, na jejichž základě bude zpracována studie v oblasti posouzení krajinoekologické stability katastrálního území obce Suchov. Ta bude vytvořena na základě analýzy, rozboru
a hodnocení současného stavu krajiny s ohledem na způsob využití krajiny a způsobu managementu
zemědělské krajiny a změny režimu hydrometeorologických charakteristik.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a státního rozpočtu ČR a SR.

