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Příprava na příjem žádostí 2017 - v modulu fLPIS lze přiřazovat nové LHP/O
Tato informace platí pro žadatele v rámci následujících dotačních titulů:


Lesnicko-environmentálního opatření (dle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)



opatření Natura 2000 v lesích (dle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů)



podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)



podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (dle nařízení vlády č. 29/2016 Sb.
ve znění pozdějších předpisů).

Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že se přiblížilo spuštění příjmu žádostí
na závazková lesnická opatření pro rok 2017. V této souvislosti bychom chtěli připomenout, že
v aplikaci fLPIS je již možné provádět tzv. přiřazení nových lesních hospodářských plánů /
osnov (LHP/O). Přiřazování LHP/O probíhá stejně jako v roce 2016 na Oddělení příjmu žádostí
a LPIS SZIF (OPŽL).
Připomínáme, že žadatel, který nemá přiřazen LHP/O v fLPIS, nemůže řádně podat
žádosti o zařazení či změnu zařazení a v neposlední řadě nemůže řádně podat žádost
o dotaci. Doporučujeme přiřazovat vždy celé LHP.
Přiřazení LHP/O, resp. PSK uživateli je nezbytným krokem pro všechny žadatele, kteří mají
v datovém skladu ÚHÚL nahraný nový LHP/O a tudíž mají povinnost podat žádost o změnu
zařazení (Platnost starého LHP končila zpravidla k 31. 12. 2015, v roce 2016 bylo možné žádat
o dotaci ještě na data starého LHP). Stávající popř. noví žadatelé, kteří nemají v aplikaci fLPIS
přiřazený svůj LHP/O, mají povinnost doložit na OPŽL právní důvody užívání (v případě, že
žadatel není vlastník) společně s formulářem „Souhlas vlastníka / spoluvlastníků se
zařazením“ (i v případě, že je žadatel vlastník!). Tento formulář je ke stažení na


www.szif.cz (v sekci SZIF poskytuje / Program rozvoje venkova 2014 – 2020 / Opatření / M15 –
Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů / Ke stažení / Formuláře)



Portálu farmáře SZIF (v sekci Lesnictví / Lesnicko-environmentální platby, Natura 2000 v lesích,
Zachování porostního typu hospodářského souboru, Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
/ Ke stažení

Pro úplnost připomínáme, že přiřazení LHP/O je nezbytné i pro žadatelé, kteří mají zájem o nové
zařazení do podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS) nebo
Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond) a nemohli podat žádost o zařazení
v řádném termínu v říjnu 2016, neboť tehdy neměli nahraný nový LHP/O v datovém skladu
ÚHÚL. Tito žadatelé mohou v jarním termínu do 15. 5. 2017 podat žádost o zařazení a současně
žádost o dotaci na rok 2017.
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Podání žádostí 2017 (fLPIS – Portál farmáře SZIF)
1. Přiřazení PSK uživateli v fLPIS
Přiřazení LHP (PSK) v modulu fLPIS uživateli probíhá stejně jako v roce 2016 na OPŽL SZIF.
2. Příprava datové sady v fLPIS
Nejpozději od 18. 4. 2017 pak bude spuštěn samotný příjem žádostí. Žadatel bude moci
samostatně či za asistence pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) provést
v předtiskové aplikaci modulu fLPIS přípravu dat pro sadu žádostí o (změnu) zařazení a o dotaci.
Žadatel má přitom možnost zpřesňovat zákresy PSK, povinnost určit nástupnictví PSK při změně
LHP/O, povinnost podat žádost o změnu zařazení, jestliže bude měnit vybrané atributy
zařazených PSK (zakmenění, porostní typ HS, aj.).
3. Podání žádosti na Portálu farmáře SZIF
Datové sady připravené v aplikaci fLPIS pak žadatel odešle na Portál farmáře SZIF, kde si
vygeneruje žádosti, které přímo na Portálu farmáře podá na SZIF. S podáním na Portálu farmáře
budou v případě potřeby asistovat žadateli pracovníci OPŽL SZIF.
Žádosti o změnu zařazení, žádosti o dotaci a v odůvodněných případech (viz výše) i žádosti
o zařazení bude možné podávat do 15. 5. 2017.
O přesném termínu spuštění předtiskové aplikace a tedy příjmu žádostí 2017 budeme žadatele
informovat na www.szif.cz v sekci zpravodajství pro jednotlivá opatření, popř. e-mailem, jestliže
žadatel poskytl SZIF svou e-mailovou adresu.
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