POZVÁNKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO
Slavkovský les ve spolupráci s Horským statkem Abertamy s.r.o.
Vás srdečně zvou na terénní seminář

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2021–2027

Zdroj fotografií: AOPK ČR a www.krusnohorci.cz

Terénní seminář je vhodný pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů
a ostatní žadatele či firmy, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního
programu Životní prostředí 2021 – 2027 se zaměřením na problematiku preventivních
opatření proti škodám způsobených velkými šelmami, zejména vlkem obecným a
revitalizaci rašelinišť v oblasti Krušných hor.
Termín konání: 17.10.2022
Místo konání: Horský statek Abertamy s.r.o., Rybničná 482, 362 35 Abertamy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz
www.nature.cz

PROGRAM (10:00 – 13:30)
1. Úvod a prezentace
2. Představení realizovaného projektu z OPŽP 2014 – 2020: „Horský statek Abertamy Zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“ (žadatel: Horský statek
Abertamy s.r.o.) vč. ukázky dobré praxe z pohledu žadatele/hodnotitele - práce se
stádem, charakteristika a funkčnost opatření vč. představení aktualizovaných limitů
z pohledu standardů AOPK ČR a omezení v rámci připravovaných výzev, zkušenosti
žadatele s administrací žádostí do OPŽP aj.
3. Představení realizovaného projektu z OPŽP 2014 – 2020: “PERNINK p.p.č. 1952/3,
1952/5 REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ k.ú. Pernink“ (žadatel: Lesy ČR,
s.p.) vč. ukázky postupné přeměny Perninského rašeliniště v terénu
4. Přestávka na občerstvení formou švédských stolů v cca 12:30 v Bistru Andrea, Vítězná
474, Abertamy
5. Představení novinek v rámci OPŽP 2021 – 2027 vč. zjednodušených metod
vykazování
6. Diskuze
Vstup na seminář je zdarma. Drobné občerstvení zajištěno.
Přihlásit se lze na e-mailové adrese jitka.popelkova@nature.cz, nejpozději do 12.10.2022.
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Popelková, tel.: 725 783 917
Počet účastníků je omezen na 25 osob z kapacitních důvodů parkovacích ploch.
Poznámka: Prosím, přizpůsobte své oblečení a obuv aktuálnímu počasí. Holinky s ohledem
na podmáčený terén vhodné.
Doprava: vlastní. Hromadná přeprava účastníků semináře není zajištěna.
Parkování: Parkování je domluveno s vlastníkem pozemku na ploše před vstupem na farmu
Horský statek Abertamy s.r.o. (bod č. 1) nebo na parkovišti u Perninského rašeliniště (bod č.
2)
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