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Životní prostředí v MAS Střední Polabí

Vlastními silami … … nebo pomocí druhým:

- Projekt přírodovědných vycházek - Dotační poradenství

- Rodinná turistická soutěž - Pracovní skupina pro životní prostředí

- Údržba luk s chráněnými rostlinami - Semináře pro veřejnost

- Vycházky pro školy - Exkurse pro členy i veřejnost

- OPŽP v SCLLD



Polabské toulky přírodou







Fextovo území
3. ročník rodinné turistické soutěže po území MAS



Patronát nad orchidejovou loukou
- financováno z Programu podpory přirozených funkcí krajiny



Přírodovědné vycházky pro školy



Dotační poradenství - využité dotační tituly

1) Operační program životní prostředí

2) Program obnovy přirozených funkcí 
krajiny

3) Program péče o krajinu

4) Národní program životní prostředí

5) CI2



Operační program životní prostředí

Obnova říčních ramen v k.ú. Káraný



Operační program životního prostředí 
– neuskutečněné záměry

Zelený pás Nehvizdy Výsadba biokoridorů Polerady



Program obnovy přirozených funkcí krajiny

Proboštská louka                     Tůně u Káraného Tůně u Staroboleslavského 

dvora



Program péče o krajinu
Památné stromy Tůně v Okrouhlíku (ilustrační foto)

v Poleradech



Národní program životní prostředí

Obnova obecní zeleně v Poleradech



Národní program životní prostředí

Přírodní zahrady 

- ZŠ Nehvizdy



CI2

Výsadba dubové aleje u obce Křenek



Semináře pro veřejnost



Exkurse pro členy i veřejnost

Jižní Morava CSV – pozemkové úpravy Čáslavsko – ekologické zemědělství 
a honitba roku





MAS

Veřejnost

Soukromé 
firmy

Odborníci 
místní i jiní

Spolky

Poskytovatelé 
dotací

Povodí Labe

ORP, úřady

Školy

Obce



DĚKUJI ZA VAŠI ÚČAST A ZA POZORNOST

za MAS Střední Polabí

Ing. Mgr. Eva Neubergová

Tel.: +420 730 182 815

E-mail: neubergova@strednipolabi.cz
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