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4.3.2 – Lesnická infrastruktura
•

Definice žadatele
•

•

Druh a výše dotace
•
•

•

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými
osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem,
středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými
obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Dotace 80 %
Min. částka 10 000 Kč – max. částka 8 000 000 Kč na projekt

Způsobilé výdaje
•
•
•
•

Novostavba LDS kategorie 1L a 2L
Rekonstrukce bez změny kategorie lesní cesty 1L a 2L („oprava“, rozšíření)
Rekonstrukce svážnice (3L) a linky (4L) na lesní cestu (1L nebo 2L)
Projekční a půrzkumné práce, inženýrská činnost do výše max. 20% ZV

4.3.2 – Lesnická infrastruktura
•

Kritéria přijatelnosti
•
•
•

•

Souhlas MŽP dle přílohy č. 6
Lesní pozemky v daném lesním celku nebo zařizovacím obvodu o min. výměře 3 ha
Výstavba nových cest a rekonstrukce linek a svážnic lze realizovat jen v případě, že není překročena
optimální hustota LDS

Další podmínky a povinné přílohy
•
•
•
•
•
•
•
•

Žadatel může realizovat více projektů a to v případě, že nejsou realizovány na stejném LHC a nebo ZO
Žádost o dotaci obdrží min. 15 bodů
Lesní cesta musí být veřejně přístupná veřejnosti k rekreačním účelům dle par. 18 a 19 Lesního zákona
V případě, že je realizována výstavba nové LC popřípadě rekonstrukce s navýšením kategorie, je nutné
doložit stanovisko ÚHÚL dle závazného vzoru.
Projektová dokumentace dle normy 73 6108:2016 (projekty ověřené SÚ před novelizací normy (do
30.6.2016), lze podat podle staré normy (73 6108:1996)
V případě, že projekt podléhá řízení SÚ tak ke dni podání ŽoD platné stavební povolení a ověřená projektová
dokumentace
V případě, že nepodléhá, tak projektová dokumentace potvrzená od autorizovaného projektanta
V případě nákupu pozemku, znalecký posudek, který není starší jak 6 let

4.3.2 – Lesnická infrastruktura
•

Nepovinné přílohy
•
•

Pokud žadatel požaduje body za PK č. 1- výstavba LC v daných kat. lesů – tak doloží stanovisko ÚHÚL –
platí jen pro výstavbu nové LC!
Pokud žadatel požaduje body za PK č. 4- Projekt přispěje k rozvoji LDS, kde není hustota větší než 75%
optimální hustoty – tak doloží stanovisko ÚHÚL – platí jen pro výstavbu nové LC!

4.3.2 – Lesnická infrastruktura
•

Preferenční body
•
•
•
•
•
•
•

Výstavba nové LC není realizována ve vybraných kat. lesů – 5 b
Předmětem projektu je: novostavba (20 b) , rekonstrukce s navýšení (15 b), rekonstrukce bez navýšení (10
b)
Lesní cesta navazuje na stávající LC popř. Cestu podobné kategorie - 5 b
Novostavba přispěje k rozvoji LDS v LHC/ZO kde je méně než 75% optimální hustoty – 15 b
Finanční náročnost projektu do 2 mil. (6 b), do 3,5 mil (5 b), do 5 mil (4 b)
Žadatel použije přírodní materiály (2 b)
Projekt je realizován v problémových regionech (3 b)

8.4.2 – Odstraňování škod
způsobených povodněmi
•

Definice žadatele
•

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního
útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. - Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází
v rámci PUPFL. - Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru,
který se nachází v rámci PUPFL.

•

Druh a výše dotace

Dotace 100 %
• Min. částka 100 000 Kč – max. částka 5 000 000 Kč
• Max. částka na jednoho příjemce dotace v období 2014 – 2020 je 50 000 000 Kč
•

•
•

Způsobilé výdaje

Odstraňování škod na malých vodních tocích, které se nacházejí na PUPFL
• Sanace břehových nátřží, výmolů, usměrnění koryta, odstranění povodňových nánosů
• Odstranění škod na LDS, hrazení bystřin, stabilizace strží a souvisejících objektech
• Projekční a průzkumné práce, inženýrská činnost do výše max. 20% ZV

8.4.2 – Odstraňování škod
způsobených povodněmi
•

Kritéria přijatelnosti
Projekt lze realizovat na PUPFL popř. vodním toku v rámci PUPFL
• Nesmí se jednat o výdaje realizované ve veřejném zájmu (par. 35, zákona o lesích)
• Výdaje v kódu 003 (odstranění škod na hrazení strží) nesmí být v Registru svahových nestabilit
• Žadatel doloží stanovisko ÚHÚL o poškození min. 20% lesního potenciálu
• Žadatel doloží stanovisko MŽP
•

•

Další podmínky a povinné přílohy
•

Potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně, v dokumentu musí být uveden časový horizont,
poškozená oblast kde je realizován projekt

8.4.2 – Odstraňování škod
způsobených povodněmi
•

Preferenční body
•
•
•
•

Převažující kategorie lesů – hospodářské (20 b), zvláštního určené (dle seznamu) (35 b), ochranné (50 b)
Žadatel realizuje alespoň z části v rizikovém povodí IV. stupně (30 b)
Typ žadatele – soukromí vlastník (10 b), obec (5 b)
Žadatel předložil v daném kole 1 žádost (10 b)

8.5.2 – Neproduktivní investice v
lesích
•

Definice žadatele
•

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. - Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků,
nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL .

•

Druh a výše dotace

•

Dotace 100 %
Min. částka 100 000 Kč – max. částka 2 000 000 Kč
Max. částka na jednoho příjemce dotace v období 2014 – 2020 je 50 000 000 Kč

•
•

8.5.2 – Neproduktivní investice v
lesích
•

Způsobilé výdaje

•

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace - Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba
herních, naučných a fitness prvků

•

opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních
tabulí, závor, - opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků

•

opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, - nákup pozemků
maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

8.5.2 – Neproduktivní investice v
lesích
•

Kritéria přijatelnosti
•
•

•

Projekt lze realizovat na PUPFL mimo ZCHÚ a Natura 2000
PUPFL je zařízen platnými LHP/LHO

Dotaci nelze poskytnout:
•
•
•
•

•

stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství (tyto
výdaje je možno financovat v rámci operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura)
novou výsadbu/obnovu zeleně
provozní výdaje, následnou údržbu a péči
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování) a
zhodnocení kulturního dědictví venkova, které zahrnuje např. kaple, drobnou sakrální architekturu – kapličky,
křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí kříže, sochy a sousoší
svatých, pomníky obětem válek, bysty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické
mostky, apod.
na rozhledny a lesokoutky

8.5.2 – Neproduktivní investice v
lesích
•

Preferenční body
•
•
•

Převažující kategorie lesů zvláštního určené (lázeňské, příměstské) (40 b)
Typ žadatele – soukromí vlastník (15 b), obec (20 b)
Žadatel předložil v daném kole 1 žádost (10 b)

8.5.3 – Přeměna porostů náhradních
dřevin
•

Definice žadatele
•

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek
vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

•

Druh a výše dotace

•

Dotace 100 %
Min. částka 100 000 Kč – max. částka 40 000 000 Kč
Max. částka na jednoho příjemce dotace v období 2014 – 2020 je 400 000 000 Kč

•
•

8.5.3 – Přeměna porostů náhradních
dřevin
•

Způsobilé výdaje

•

Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy,

•

Příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů,

•

Umělá obnova sadbou, kde počet sazenic na hektar je maximálně 1,0 násobek pro základní dřevinu dle
vyhlášky č. 139/2004 Sb., )

•

Hnojení lesních dřevin při výsadbě,

•

Ochrana založeného porostu (mechanická i chemická),

•

Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích.

8.5.3 – Přeměna porostů náhradních
dřevin
•

Kritéria přijatelnosti
Projekt lze realizovat na lesních pozemcích, které se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo B dle
vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
• Žadatel doloží standardizované stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL“) o
posouzení stavu porostů náhradních dřevin. Součástí stanoviska je potvrzení, že obnovní prvky, na kterých je
realizován projekt mají zastoupení náhradních dřevin nad 40 % a aktuální věk maximálně 45 let. Za náhradní
dřeviny se pro účely této operace považuje Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo spp
•

•

Další podmínky:
•

Žadatel nemůže v průběhu celé lhůty vázanosti projektu na účel žádat o finanční příspěvky na hospodaření v
lesích z rozpočtu krajů nebo ze státního rozpočtu na realizované způsobilé výdaje z tohoto opatření, a to u
obnovních prvků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 těchto Pravidel

8.5.3 – Přeměna porostů náhradních
dřevin
•

Preferenční body
•
•
•
•

Pásmo ohrožení imisemi - A (20 b), B (15 b)
Naléhavost přeměny – nejvyšší (45 b), vyšší (40 b), střední (35 b), nižší (30 b)
Typ žadatele – soukromník, obec, .. (25 b)
Žadatel předložil v daném kole 1 žádost (10 b)

8.6.2 – Vybavení dřevozpracujících
provozoven
•

Definice žadatele
•
•

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro
nebo malého podniku.
Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo
souvisejícím odvětví .

•

Druh a výše dotace

•

Dotace 50 %
Min. částka 10 000 Kč – max. částka 5 000 000 Kč

•

8.6.2 – Vybavení dřevozpracujících
provozoven
•

Způsobilé výdaje

•

Stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů,
pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva

•

Mokré sklady dřeva

•

Nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

•

Dotaci nelze poskytnout

•

Nákup použitého zařízení, zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje, velkoplošné dělicí a
velkoplošné formátovací pily, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin,
fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě, manipulátor , nakladač

8.6.2 – Vybavení dřevozpracujících
provozoven
•

Kritéria přijatelnosti
•

V případě podpory investic do zvyšování hodnoty lesnických produktů jsou investice související s použitím
dřeva jako suroviny nebo zdroje energie omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým
zpracováním. Za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary
(např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva

•

Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně

•

Další podmínky:

•

Žádost obdrží min. 15 bodů
V případě, že žadatel obdržel body v rámci preferenčního kritéria č. 4 „Projekt vytvoří pracovní místo/místa“,
musí postupovat podle metodiky tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v příloze č. 7 těchto
Pravidel. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení
dotace na jeho účet; D jinak C. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data
převedení dotace na účet příjemce

•

8.6.2 – Vybavení dřevozpracujících
provozoven
•

Preferenční body
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedojde k odnětí ze ZPF a PUPFL (5 b)
Míra nezaměstnanosti je – do 125% (1 b), 150% (2 b), 150+% (3 b)
Projekt má komplexní charakter (5 b)
Projekt vytvoří pracovní místo – 1 (10 b), 2 (15 b), 3+ (25 b)
Obec v jejimž katastru je projekt realizován má - méně než 501 obyv.(5 b) má více než 501 obyv. (3 b)
Projekt je realizován v problémovém regionu (3 b)
Min 75% výdajů je na technologii zpracování dřeva (10 b)
Min 50 % výdajů je na skladování mokrého dřeva (15 b)
Finanční náročnost projektu – 1,5-2 mil (4 b), 1 – 1,5 mil (5b), do 1 mil (6b)

Čas na dotazy …
Dotace jsou kreativní záležitost při které je nutné
správně počítat , číst Pravidla, dodržovat termíny a pak
jde spousta věcí 

•info@lesnidotace.cz
•724948726

