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Informace pro žadatele v rámci Lesnickoenvironmentální opatření a opatření Natura 2000 v
lesích
V sekci zaměřené na Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích byly
umístěny formuláře pro žádost o dotaci a žádost o změnu zařazení na rok 2015.
Formulář žádosti o dotaci a žádosti o změnu zařazení v rámci opatření Natura 2000 v lesích
žadatel nalezne na cestě www.szif.cz: SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 20072013/OSA II/2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy/Platby v rámci Natura
2000 v lesích/Ke stažení
Formulář žádosti o dotaci a žádosti o změnu zařazení v rámci Lesnicko-environmentálního
opatření žadatel nalezne na cestě www.szif : SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 20072013/OSA II/2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy/Lesnickoenvironmentální platby/Ke stažení
V rámci obou opatření zde žadatel nalezne také ostatní formuláře, příručky a jiné relevantní
informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.
Změny v rámci podání žádosti o dotaci v rámci obou opatření v roce 2015 jsou
následující:


Žádost o dotaci je možné podat bez nutnosti disponovat elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu pomocí Portálu farmáře SZIF.

Žádosti o dotaci v rámci obou opatření budou řádně podány nejpozději ke dni
15.05.2015 v souladu s nařízením vlády č. 53/2009 Sb., v platném znění a nařízením vlády
147/2008 Sb., v platném znění.
Příjem žádostí o dotaci bude v roce 2015 probíhat přednostně pomocí Portálu farmáře
SZIF.
Informace o podání žádosti skrze Portál farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portále
farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci Platby v rámci Natura 2000 v lesích a
Lesnicko-environmentální platby, popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu
žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).
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