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Vážený pane, vážená paní,
dovolte, abych Vás tímto informoval o možnosti získání dotací ve 2. kole Programu rozvoje venkova,
které se uskuteční v květnu 2016..
V termínu květen 2016 budou vypsány dotační možnosti pro majitele lesních pozemků a firmy
dřevozpracujících provozoven:

 Zavádění preventivních opatření v lesích
- podpora ve výši 100 % způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky
- podpora realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi na lesních vodních
tocích a v jejich povodích, a to především v oblastech ohrožených extrémními klimatickými
jevy
- Způsobilými výdaji budou například výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení
bystřin, preventivní proti povodňová a protierozní opatření na drobných vodních tocích a v
jejich povodích.

 Obnova lesních porostů po kalamitách
- podpora ve výši 100 % způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky
- budou způsobilými výdaji odstraňování poškozených lesních porostů určených k
rekonstrukci, příprava ploch před zalesněním a umělá obnova na plochách po kalamitních
těžbách včetně ochrany založených porostů

 Odstraňování škod způsobených povodněmi
- podpora ve výši 100 % způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky
- realizovat projekty odstraňující škody způsobené povodněmi na objektech hrazení bystřin
a hrazení a stabilizaci strží, na lesních cestách a souvisejících objektech, případně sanovat
další škody způsobené povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích v rámci
lesních pozemků

 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
- financována 50% úhrada nákladů na mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících
dřevin, tzv. oplocenky, zajistí zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Jedná se
zpravidla o listnaté dřeviny a jedli, které mají pozitivní vliv na půdu, vodu a stabilitu
porostů.
- Žadatelem nemohou být u této operace státní podniky



Neproduktivní investice v lesích
- posílení rekreačního potenciálu lesa pro širokou veřejnost a ochrany navštěvovaných
porostů i k částečné podpoře pracovních míst na venkově a k tvorbě dalších příjmů
- Způsobilými výdaji pro všechny typy subjektů budou např. výstavba a rekonstrukce
stezek pro turisty, značení, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků a informačních
tabulí

 Přeměna porostů náhradních dřevin
- všem typům subjektů umožněno financování odstranění náhradního nevhodného porostu
za účelem obnovy, přípravy ploch před zalesněním a umělé obnovy sadbou přirozenými
druhy dřevin

 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
- investice do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v
dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva
- především investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících
provozoven
- Žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím
odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku a dále obce a právnické osoby
založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí
- Podporu je možné poskytnout na stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy
v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení nebo impregnování masivního dřeva, a
dále na nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých
výdajů
- Míra dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Více informací o jednotlivých opatřeních, najdete na našich internetových
stránkách www.chytre-dotace.com v sekci Dotace pro lesnické společnosti.
Pokud Váš zamýšlený projekt vyžaduje stavební povolení, je třeba již nyní
uskutečnit první kroky k danému projektu.

V případě Vašeho zájmu, nás neváhejte kontaktovat.

