Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 18.12.2019 (doručena 19.12.2019 dopisem)
Paní I. G. žádala o poskytnutí následujících informací:
1. V kolika případech v rámci 7. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova operace
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství byla poskytnuta podpora pro výdaj
003 Traktor do 50 kW pro práci v lese.
2. V kolika případech v rámci zmíněného výdaje 003 bylo podpořeno pořízení traktoru do
38 kW (tento výkonnostní limit vyžadují pravidla pro výměru lesa od 3 do 50 ha).
3. Pokud byl podpořen projekt pořízení traktoru do 38 kW dle předchozího dotazu, žádám
pro alespoň jeden takový případ o sdělení značky a modelu traktoru a požadované
ochranné konstrukce.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 02.01.2020
Ad 1) V rámci 7. kola příjmu žádostí bylo na operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní
hospodářství podáno celkem 570 žádostí o dotaci. Z předložených žádostí o dotaci bylo
doporučeno 192 žádostí o dotaci (pokračovaly dále v administraci), 378 žádostí bylo zařazeno
do kategorie Nedoporučen (tyto žádosti nebyly dále administrovány). Z celkového počtu 192
doporučených žádostí požadovalo kód způsobilého výdaje 003 Traktor do 50 kW pro práci v lese
celkem 5 žádostí o dotaci. Z těchto 5 žádostí byly schváleny 3 žádosti o dotaci. U zbylých 2
žádostí byla ukončena administrace z důvodu nedoložení příloh k Žádosti o dotaci resp.
nedoložení oprav v rámci administrativní kontroly žádosti o dotaci.
Ani u jedné žádosti o dotaci (které nárokují kód způsobilého výdaje 003) nebyla dosud
předložena a administrována Žádost o platbu, tudíž žádosti nebyly dosud vyplaceny.
Ad 2) Z 5 administrovaných (doporučených) žádostí o dotaci (viz výše), bylo u 4 žádostí v rámci
kódů způsobilých výdajů 003 nárokováno pořízení „traktoru do 38 kW (včetně): od 3 ha do 50
ha“. Schváleny ke spolufinancování z těchto 4 žádostí o dotaci byly 2 žádosti o dotaci.
Ad 3) Níže zasíláme typy traktorů, které byly v rámci uvedených žádostí „nárokovány“ (i v rámci
nevybraných nabídek ze strany dodavatelů) – technické specifikace jsou kontrolovány až v rámci
předložení Žádosti o platbu (v souladu s žadatelem požadovanými parametry/podepsanými
smlouvami – zejména pokud Pravidla pro žadatele uvádějí podmínky ochrany FOPS a OPS).
Traktor LANDINI serie 2-050
Traktor VALPADANA 50
Traktor AGT 850
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