DOTAČNÍ PODPORA ROZVOJE LESNÍCH OBLASTÍ
KDO může žádat?


Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, lesní podniky
vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení
nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň a vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž
fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.



KDY lze žádat?


Příjem žádostí bude probíhat od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015.

JAKÉ JSOU CÍLE?


Opatření je zaměřeno na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou
hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích,
omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních
porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které
dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních
hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování
lesů v České republice.



NA CO lze získat podporu?


Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu
lesních porostů včetně přibližování.
Stroje ke zpracování potěžebních zbytků.
Stroje pro přípravu půdy před zalesněním.
Stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové
systémy).





JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy?


Žadatel bude předkládat Žádost o dotaci a všechny povinné a nepovinné přílohy prostřednictvím
Portálu farmáře.
V případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč žadatel
musí splnit podmínku finančního zdraví.
lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce
dotace, nikoliv od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace jako doposud.
Žadatel může v jedné výzvě předložit pouze 1 projekt.
Nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo věcného plnění.






KOLIK lze získat?



Míra podpory je stanovena ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů.
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí min. 10 000 Kč a max.
9 mil. Kč.

NA KOHO je možné se obrátit?
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