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8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Operace 8.3.1
Příjemce dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo
vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v
rámci PUPFL
Míra podpory: 100 %

Výše výdaje: 100 tis. – 5 mil. Kč
Alokace: 27 mil. Kč
•

Projekt lze realizovat na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částech
a vodních útvarech, které se nacházejí v rámci PUPFL, nebo k nim
přiléhají… Je nutné pohlídat si, že PUPFL je zapsaný v KN!

•

Preference: převažující kategorie lesa, riziková povodí IV. řádu,
plocha, ke kterému se úprava vztahuje, podání jedné ŽoD

Operace 8.3.1
Způsobilé výdaje:
• Výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin;
• hrazení a stabilizace strží;
• preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich
povodích;
• protierozní opatření v povodí malých vodních toků;
• výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží (do 2ha a
hloubky 9m), NE rybochovné zařízení;
• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace
projektu (max 20% z výdajů ze kterých je stanovena dotace).

Operace 8.3.1 – Další podmínky a Preferenční kritéria

•

Lze podat více žádostí na stejný předmět podpory, ale po ukončení
příjmu oznámit do 7 kalendářních dnů, které budou ukončeny, aby
zůstala v AK jen jedna
Retenční nádrže po vybudování nebo rekonstrukci udržovat bez
náletových dřevin po dobu vázanosti projektu na účel
NE dotaci na opravu škod po povodních, výsadbu či obnovu zeleně
Podpora s motivačním účinkem

•

PK

•

•
•

•

•
•

•

Plocha povodí ke kterému se úprava vztahuje
Převažující kategorie lesa, kde je projekt realizován
Žadatel realizuje projekt alespoň z části v rizikovém povodí IV. řádu z pohledu
možného výskytu přívalových srážek
Žadatel předložil v daném kole jednu žádost na danou operaci

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Operace 8.4.1
Příjemce dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních
pozemků; sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků
Míra podpory: 100 %

Výše výdaje: 75 tis. – 40 mil. Kč
Alokace: 100 mil. Kč
Podpora na snížení rozsahu škod způsobených:
Abiotickými činiteli, přírodními katastrofami (bořivý vítr, mokrý sníh,
požár, sucho apod.)
Biotickými činiteli (houbové patogeny, hmyzí škůdci, hrabošovití hlodavci)
NE kůrovec (lýkožrout smrkový)

Operace 8.4.1
•

•
•
•

•
•
•

podpora je podmíněna doložením standardizovaného stanoviska LSO o výskytu
přírodní katastrofy (min. 20 % příslušného lesního potenciálu abiotickými nebo
biotickými činiteli)
podpora musí mít motivační účinek
předmět projektu je na pozemcích kde se hospodaří podle platného LHP nebo
platné LHO
při obnově porostů nelze snížit minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin
dle výjimky odst. 3 § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb.
jedná se o kalamity způsobené abiotickými faktory (oblast vymezení suchem ->
alespoň 30 % SM nebo 30 % BO) nebo biotickými činiteli
nelze na předmět projektu také nárokovat dotace od krajských úřadů
dotaci NE:
•

•
•

poskytnout na zpracování dřevní hmoty na kalamitních plochách (netýká se porostů do
40 let určených k rekonstrukci)
opakovanou výsadbu a následnou péči o porost
obnovu porostů poškozených suchem ve věku nad 40 let a další., viz Pravidla PRV

Operace 8.4.1
Způsobilé výdaje:
•
•
•

•
•

odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let
určených k rekonstrukci;
příprava ploch po kalamitních těžbách (týká se pouze půdy, nikoliv
zpracování potěžebních zbytků);
umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách
(s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého při obnově smrkových lesních
porostů po kalamitách způsobených suchem);
uměla obnova sadbou - minimální počet jedinců na 1 ha stanovený pro
základní dřevinu dle přílohy č.6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (oplocenky,
individuální ochrana, chemická ochrana)

Operace 8.4.1 – Preferenční kritéria
•

Porostní skupiny zasažené kalamitou nad 40 let věku
•

•

Procento celkové zásoby dřevní hmoty (20-30%; 31-40%; nad 40%)

Porostní skupiny zasažené kalamitou do 40 let věku
•

•

Procento celkové zásoby dřevní hmoty (20-30%; 31-40%; nad 40%)
Nelze žádat na PK 1 a současně na PK 2. Pokud žadatel realizuje obnovu do 40 a nad
40 let vybere bodově méně příznivá varianta.

•

Převažující kategorie lesa, kde je obnova porostu provedena

•

Typ žadatele (soukromý vlastník, pachtýř apod./obec a svazek obcí)

•

Žadatel předložil v daném kole na danou operaci pouze jednu žádost

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
Příjemce dotace: 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 a 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
Míra podpory: 100 %
Výše výdaje: 100 tis. – 5 mil. Kč
Alokace: 33 mil. Kč
•

Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
•

•
•
•
•

Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích
nebo jejich částech na PUPFL a v jejich povodích pokud se jedná o
PUPFL
Sanace břehových nátrží, výmolů, usměrnění koryta vodního toku,
oprava poškozených vodních děl (např. hrází)
Odstraňování povodňových nánosů z koryt vodních toků a jejich
přilehlého povodí
Odstraňování škod po povodních na objektech hrazení bystřin…
Projekční a průzkumné práce (max. 20% způsobilých výdajů, ze
kterých je stanovena dotace)

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi – další podmínky
•
•
•
•
•

•
•

nesmí se jednat o výdaje realizované v rámci hrazení bystřin z rozhodnutí
orgánu správy lesů ve veřejném zájmu (§35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích)
předmět projektu je na pozemcích kde se hospodaří podle platného LHP nebo
platné LHO
doložení potvrzení o výskytu povodně v místě realizace projektu ne starší 3
roky od data podaní Žádosti o dotaci)
doložení potvrzení o zničení nejméně 20% příslušného lesního potenciálu
(vodní toky, příčné a podélné objekty, lesní cesty, strže a sesuvy)
lze podat více žádostí na stejný předmět podpory, ale po ukončení příjmu
oznámit do 7 kalendářních dnů, které budou ukončeny, aby zůstala v AK jen
jedna
dotace NE na opravu lesní infrastruktury a objektů, které nebyly poničeny
povodní, a obnova zeleně
podpora s motivačním účinkem

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi – PK
•

Převažující kategorie lesa kde je projekt realizován

•

Žadatel realizuje projekt alespoň z části v rizikovém povodí IV. řádu z pohledu
možného výskytu přívalových srážek

•

Typ žadatele (soukromý vlastník, pachtýř apod./obec a svazek obcí)

•

Žadatel předložil v daném kole na danou operaci pouze jednu žádost

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Operace 8.5.1
Příjemce dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních
pozemků; sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků
Míra podpory: 100 %

Výše výdaje: 20 tis. – 1 mil. Kč
Alokace: 30 mil. Kč
•

Realizace oplocenek jako ochrana melioračních a zpevňujících dřevin

Operace 8.5.1
Způsobilé výdaje:
• úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany
(oplocenek), minimální výška 1,6 m, součástí projektu mohou být
zařízení umožňující vstup do oplocenky

Operace 8.5.1 – další podmínky
•
•
•
•

•
•

podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu MZD
vysazených v souladu s projektem obnovy
v době podání ŽoP je zastoupení MZD na chráněné ploše podle projektu
alespoň 90 %
meliorační a zpevňující dřeviny dle vyhlášky č. 298/2018 Sb.
lze podat více žádostí na stejný předmět podpory, ale po ukončení příjmu
oznámit do 7 kalendářních dnů, které budou ukončeny, aby zůstala v AK
jen jedna
nelze na předmět projektu také nárokovat dotace od krajských úřadů a to
u porostních skupin uvedených v žádosti o dotaci na straně D
podpora má motivační účinek

Operace 8.5.1 – Preferenční kritéria

•

Převažující kategorie lesa kde je projekt realizován

•

Typ hromadné mechanické ochrany (dřevěné oplocení)

•

Žadatel předložil v daném kole na danou operaci pouze jednu žádost

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
Příjemce dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL;
sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo
vypůjčitelů PUPFL
Míra podpory: 100 %
Výše výdaje: 100 tis. – 2 mil. Kč
Alokace: 28 mil. Kč
•
•

Podpora na zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa
Podpora projektů na posílení rekreační funkce lesa, usměrňování
návštěvnosti území apod.

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích – další podmínky

•
•
•
•
•
•

•

výstava a rekonstrukce stezek do šíře 2m
výstavba naučných, herních a fitness prvků
výstavba odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí a
závor, odpadkové koše
mostky, lávky, zábradlí, stupně
nákup pozemků do 10% způsobilých výdajů ze kterých je stanovena
dotace (přesné podmínky viz Pravidla PRV)
Dotaci NE stezky širší než 2m, výsadba zeleně, provozní výdaje a
následná péče, drobné sakrální stavby
Podpora má motivační účinek

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích – Preferenční kritéria
•

Projekt je realizován v lesích zařazených do vybraných kategorií lesů
zvláštního určení (lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou
rekreační funkcí)

•

Typ žadatele (obec a svazek obcí / soukromý vlastník, pachtýř apod.)

•

Žadatel předložil v daném kole na danou operaci pouze jednu žádost

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
Příjemce dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních
pozemků; sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků
Míra podpory: 100 %

Výše výdaje: 100 tis. – 40 mil. Kč
Alokace: 140 mil. Kč
•

Podpora je zaměřena na rekonstrukci porostů náhradních dřevin v
imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996Sb.

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin – další podmínky I.
•
•
•

•
•

•

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

pouze jednorázové investice, tzn., že daná rekonstrukce porostu
náhradních dřevin může být provedena na obnovním prvku pouze
jedenkrát za programové období

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin – další podmínky II. A PK

•

lze podat více žádostí na stejný předmět podpory, ale po ukončení
příjmu oznámit do 7 kalendářních dnů, které budou ukončeny, aby
zůstala v AK jen jedna
nelze na předmět projektu také nárokovat dotace od krajských úřadů a
to u porostních skupin uvedených v žádosti o dotaci na straně D
podpora má motivační účinek

•

PK

•

•

•
•
•
•

Pásmo ohrožení imisemi
Naléhavost přeměny
Typ žadatele (obec a svazek obcí / soukromý vlastník, pachtýř apod.)
Žadatel předložil v daném kole na danou operaci pouze jednu žádost

8.5.3 – limity způsobilých výdajů
•

od 8. kola příjmu Žádostí o dotaci jsou v rámci operace 8.5.3
stanoveny maximální limity pro jednotlivé kódy způsobilých výdajů

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Operace 8.6.1
Příjemce dotace: držitelé lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými
právnickými osobami, vč. Sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, VŠ
se školním lesním podnikem, SŠ nebo učilišti se školním polesím, obcemi,
PO zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými
svazky obcí.
U ZV kůň pro práci v lese nebo klanicový vyvážecí vlek za koně může být
příjemcem i FO nebo PO poskytující služby v lesnictví, pokud je malým
nebo středním podnikem.
Míra podpory: 50 %
Výše výdaje: 10 tis. – 10 mil. Kč
Alokace: 170 mil. Kč

Operace 8.6.1
•
•

•

•
•

Min. 3 ha (mimo ZV 004 a/nebo
010)
V případě lesních školek –
provozují školkařskou činnost na
PUPFL, realizace projektu může
být i mimo PUPFL
Realizace mimo PUPFL i pro
sněžné jámy a mokré sklady dříví
V rámci PK min. 3 body (min. 2
body za PK 1)
Nepodporují
se
závlahové
systémy

•

Za programové období 20142020 – 1 probírkový harvestor, 1
probírkový harwarder, 1 těžební
hlavice a jedna jízdní souprava
(tzn.
jeden
tahač
s
návěsem/přívěsem/polopřívěsem
nebo jedno nákladní vozidlo s
jedním přívěsem)

Operace 8.6.1
Způsobilé výdaje:
• stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů vč. dopravy dříví
(traktor pro práci v lese, vyvážeč, kůň, klanicový vyvážecí vlek za traktor/koně,
lanový naviják, odkorňovací zařízení, odvozní soupravy…)
• stroje ke zpracování potěžebních zbytků (štěpkovač, shrnovač klestu, štípací
stroje)
• stroje pro přípravu půdy před zalesněním (půdní fréza…)
• stroje a zařízení pro údržbu a opravy LC
• mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
• stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
• dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin (sněžné jámy)
• mokré sklady dříví (zdroj vody - jen s kódem O28, zdroj el. energie, technika pro
čerpání, cirkulaci a čištění vody, postřikovací zařízení, řídící systém, zpevnění a
odvodnění plochy, stavení výdaje kód 030 jen když je uveden i kód O28)

Operace 8.6.1 - Ochranné prvky traktoru pro práci v lese
•

Podpora pouze traktorů s ochranou konstrukcí chránící obsluhu
traktoru proti padajícím předmětům (FOPS) a před pronikajícími
předměty (OPS) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084

Operace 8.6.1 –Další podmínky a Preferenční kritéria
•
•
•

•
•

•

Žádost o dotaci obdrží minimálně 3 body
Za PK 1 obdrží minimálně 2 body
Podpora má motivační účinek

Všichni žadatelé – velikost investice vzhledem k velikosti majetku,
mladí lesníci, míra nezaměstnanosti, hospodářsky problémové regiony
Pouze pro 004 a/nebo 010 – požadovaný obor vzdělání (Příloha č. 4
Pravidel PRV), žadatelé vlastnící koně, prokázaný objem přibližovaného
dříví
Pouze pro lesní školky – realizace v horské oblasti typu H1, H2 nebo
H3, původ sadebního materiálu 40 %

Děkuji za pozornost

Garant operací: Ing. Ivana Kafková

tel.: +420 731 633 990
email: Ivana.Kafkova@szif.cz

