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LIFE GoProFor

Network dobrých praktik
pro zachování biologické
rozmanitosti lesnictví v
Síť Natura 2000

EVROPA A PROSTŘEDÍ
Program LIFE

je nástrojem, kterým Evropská Unie od roku 1992

podporuje rozvoj a provádění

politik v oblasti životního

prostředí, spolufinancování projektů navrhovaných členskými státy
(k dnešnímu dni více než 4.900 projektů).

Současný Program LIFE, platný pro období 2014-2020, předpokládá dva podprogramy,
které jsou dále rozděleny na tři prioritní akční sektory.

Prostředí

՝՝ prostředí a účinné využití zdrojů;
՝՝ příroda a biologická rozmanitost;
՝՝ správa věcí veřejných a informace v
oblasti životního prostředí.

1992 - 1995

LIFE I

400 MILIONŮ
ECU

LIFE +

LIFE III

՝՝ zmírňování klimatických změn;
՝՝ přizpůsobení klimatickým změnám;
՝՝ správa věcí veřejných a informace v
oblasti klimatu.

STÁLE VÝZNAMNĚJŠÍ POLITIKY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Od roku 1992 do roku 2020 bylo uvolněno celkem
více než 6,5 miliardy Euro. Pro období let 2021-2027 Komise
navrhla financování ve výši přibližně o 60 % vyšší než v
předchozím období.
Více zdroji se Komise snaží lépe odpovědět
na znepokojení mladých, kteří každý den
pochodují za
1996 - 1999
budoucnost naší planety a požadují,
450 MILIONŮ
LIFE II
ECU
aby se dělalo více.

2007 - 2013
2000 - 2006

Opatření v oblasti klimatu

2.143 MILIONŮ
Euro

640 MILIONŮ
Euro

2014 - 2020

LIFE

3.456 MILIONŮ
Euro

2021 - 2027

LIFE

5.450 MILIONŮ
Euro

NATURA 2000:
KRITICKÉ PROBLÉMY A PŘÍLEŽITOSTI

síť chráněných oblastí rozšířená ve všech 28
členských státech, která zajišťuje zachování ohrožených druhů
a přírodních stanovišť, určených Směrnicemi 2009/147/ES „Ptáci“
Natura 2000 je

a 92/43/EHS „Přírodní stanoviště“.
LESY A PŘÍRODA 2000

Asi 375.000 km² lesů (21 % evropských lesních zdrojů) je zahrnuto v Síti Natura 2000:
to znamená, že asi 50 % Sítě je tvořeno lesními ekosystémy. Síť Natura 2000 je tedy v
současné době nejvýznamnějším nástrojem pro zachování lesů.
Ačkoli Směrnice „Přírodní stanoviště“ má za účel zajistit ochranu přírody s ohledem na
„hospodářské, sociální a kulturní požadavky, jakož i s ohledem na regionální a místní
zvláštnosti“ (čl. 2), v některých případech byla Síť interpretována jako systém přísné
konzervace, se silným omezením činnosti člověka. Na druhé straně vzniká potřeba
vhodných nástrojů a přesných instrukcí, které umožní aktivně řídit a současně zachovat
chráněné druhy a přírodní stanoviště.
Na podporu transparentního a sdíleného řízení stanovišť Komise podněcuje členské státy,
aby zpracovaly plány řízení stanovišť Natura 2000, a to se zapojením a ve spolupráci se
všemi místními zúčastněnými stranami. Pomocí plánu jsou prováděna a monitorována
konzervační opatření a současně analyzován sociálně ekonomický kontext a interakce
mezi různým využitím půdy a přítomnými druhy a přírodními stanovišti, aby byly nalezena
udržitelná a ucelená řešení.

VALORIZACE ZKUŠENOSTI LIFE

Programu LIFE se mnohé projekty zaměřily
užitečné nástroje ochrany životního prostředí a zmírnění

Během více než 25 let
na

dopadu a přizpůsobení se klimatickým změnám.

pozitivním výsledkům je možné využít
kapitál zkušeností LIFE pro zlepšení řízení Sítě Natura 2000.

Díky mnoha dosaženým

LIFE GoProFor se zaměřuje na shromažďování, valorizaci a rozšiřování výsledků

vyplývajících z projektů LIFE a týkajících se oblasti lesnictví. Projekt se obzvláště zaměřuje na určení osvědčené praxe pro správné řízení lesních zdrojů zaměřené na zachování biologické rozmanitosti. Projekt má dále za cíl poskytovat nástroje, které nasměrují
účastníky zúčastněné na řízení lesních zdrojů Sítě Natura 2000 směrem k dosažení společných sdílených cílů.

CO JE OSVĚDČENÁ PRAXE GoProFor?
• je to nástroj ochrany přírody (technika, proces, metodologie, projekt atd.)
týkající se lesního prostředí;
• je podložená, pokud možno vědeckými poznatky a detailně popsaná tak,
aby ji bylo možno zopakovat;
• má potenciál k tomu, aby byla přenesena do jiné geografické oblasti.

CÍLE LIFE GoProFor
Hlavními cíli projektu jsou:

• rozšiřovat „osvědčenou praxi“ pro řízení lesních zdrojů účinnou pro zvyšování
kompatibilního použití lesa a jejich zachování v Síti Natura 2000;
• podpořit výměnu zkušeností udržitelného pěstování lesa a osvědčené praxe
prostřednictvím školení a informací zaměřených na zvýšení znalostí správců a
pracovníků zúčastněných na zachování přírodních stanovišť a druhů;
• přispívat k lepšímu plánování budoucího Programu obnovy venkova v souvislosti s
operacemi týkajícími se řízení a zachování lesních zdrojů prostřednictvím založení
„Kulatého stolu národní sítě osvědčené lesní praxe“;
• sdílet dosažené výsledky a přenášet do alespoň 8 evropských zemí osvědčenou praxi
a systém školení testovaný v Itálii;
• rozšiřovat a valorizovat Síť Natura 2000 uvnitř italského lesního hospodářství;
• omezit konflikty mezi světem výrobního lesního hospodářství a zachováním přírody.

VÝSLEDKY PO ROCE OD ZAHÁJENÍ
Volba projektů LIFE

Bylo analyzováno více než 1 100 projektů v oblasti lesnictví, pocházejících ze všech
členských států. Z nich bylo zvoleno asi 300 jako nositelé osvědčené praxe, která bude
popsána a zařazena do evropské databáze. Dále probíhá také operace sítě s aktivními
projekty, které budou moci přímo zaslat jejich osvědčenou praxi.

Vícejazyčná databáze on line(1)

Databáze předpokládá shromáždění alespoň 270 osvědčených praxí, z nichž alespoň
60 vytažených z italských projektů. K dnešnímu dni byla shromážděna již více než jedna
třetina předpokládaného počtu osvědčených praxí, z nichž asi 80 italských. Do konce
roku 2020 se předpokládá shromáždění stejného počtu, převážně pocházejících z
Francie, Španělska a Německa, evropských zemí, které mají největší počet projektů LIFE.
Databáze je v italštině a v angličtině a je možné ji konzultovat pomocí vyhledávacích
klíčových slov v: italštině, angličtině, francouzštině, španělštině a němčině (www.
lifegoprofor-gp.eu).

Multimediální platforma osvědčené italské praxe

60 z nejlepších italských osvědčených praxí bude opatřeno multimediální sadou,
tvořenou doplňujícím materiálem (publikace, fotografie, technické výkresy atd.) a video
prezentací. Budou rovněž obsahovat odkaz na zeměpisnou lokalizaci tak, aby vytvořily
síť ukázkových stanovišť. Sada bude moci být konzultována pomocí aplikace, která
povede uživatele směrem ke stanovištím zásahu a umožní vidět na živo aplikovanou
osvědčenou praxi a přímo se s ní seznámit.

Vzdělávací činnosti

Vzdělávací moduly založené na osvědčené praxi a seskupení makro témat budou
věnované všem těm, kdo působí v Síti Natura 2000: technikům, profesionálům, biologům,
přírodovědcům, lesním podnikům, nadacím, funkcionářům veřejné správy. Kurzy budou
zahájeny a od června 2020 a budou strukturovány do vzdělávacích balíčků a opakovány
na celém italském území.
1) Doplňkové k Platformě znalostí Ministerstva životního prostředí (www.pdc.minambiente.it)

Vzdělávací balíčky

Biologická rozmanitost lesnictví
4 dny odborné přípravy a prezentací
případových studií (osvědčené praxe) na témat
mrtvého dřeva a saproxylitických organismů,
lesních obojživelníků, jiných lesních druhů a
aplikování Ukazatele potenciální biologické
rozmanitosti (IBP);
+7 dní praktických cvičení ve výcvikových
centrech.
Lesní biotopy
1 den odborné přípravy a prezentací
případových studií (osvědčené praxe).
Invazivní nepůvodní druhy
1 den odborné přípravy a prezentací
případových studií (osvědčené praxe).

Klimatické změny
3 dny odborné přípravy a prezentací
případových studií (osvědčené praxe) o
průběhu klimatických změn, řízení propadu
uhlíku a prevenci požárů.
Plánování, řízení a správa veřejných věcí
3 dny odborné přípravy a prezentací
případových studií (osvědčené praxe) o
nástrojích plánování, technikách udržitelného
lesního hospodářství a ekosystémových
službách;
+4 dny praktických cvičení ve výcvikových
centrech týkající se technik udržitelného
lesního hospodářství.

Z organizačního pohledu budou kurzy probíhat:
• ve výcvikových centrech ve Státních rezervacích řízených organizací Comando Unità
Forestali Ambientali ed Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri di Bosco Fontana
(Mantova) e v lesích „Foreste Casentinesi“ (Arezzo);
• difuzně po celém národním území s organizací „putovních“ kurzů při institucionálních
zařízeních nebo přímo na demonstrativních místech osvědčené praxe.

Národní síť osvědčené lesnické praxe

JE ve fázi zakládání národní pracovní skupiny, která bude zahrnovat všechny účastníky
podílející se z různého titulu na Síti Natura 2000, pro přípravu Pokynů k řízení lesních
přírodních stanovišť. Pokyny budou obsahovat analýzu vztahu mezi řízením lesa a Sítí
Natura 2000, nejlepší osvědčené praxe řízení a finanční nástroje vhodné pro zlepšení
zachování lesů uvnitř Sítě (např. Program rozvoje venkova).
GoProFor …A DÁLE!
Projekt podporuje výsledky dosažené na evropské úrovni a založení evropské sítě
osvědčené praxe. GoProFor dále pokládá základy pro evropský systém školení
pro řízení lesnictví v Síti Natura 2000, na které podílejí jiné země, ve kterých budou
opakovány způsoby rozvinuté v projektu.

10 Zúčastněné země
12 Předběžné schůzky
1 Workshop

European training system
for forest management
in Natura 2000 Network
Palermo - 12 Novembre 2019
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