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Možnosti čerpání dotací pro obce v oblasti
lesnické infrastruktury z Programu rozvoje
venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro
plánovací období 2014-2020
Výchozí stav:
- v důsledku návrhu předchozí vlády bylo z Programu rozvoje venkova (dále PRV)
vyvedeno 300 mil. EUR (8,1 miliard Kč)
- to vedlo ke zrušení III. osy rozvoje venkova, ale bylo navrženo vyčlenit 3,08 mlrd.
Kč z PRV pro MAS na opatření v zemědělství pro zemědělské podnikatele a v
případě lesnické infrastruktury i pro obce,
- podle předběžných propočtů lze předpokládat podle dostupných údajů na
opatření v lesnické infrastruktuře ročně sumu cca 1,5 milionu Kč, tj. 9 milionů za
období přes MAS.
MAS Pošumaví ve strategickém plánu na projekty požádá o tyto finanční prostředky
v ročním rozpisu a pokud budou schváleny, pak budou po splnění podmínek PRV s
jistotou k dispozici pro obce z Programu rozvoje venkova.

Investice do hmotného majetku (TC 3,6 PU
2,3,4,) – kód 4
4.3.2 Lesnická infrastruktura

Budou podpořeny:
• rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení
kvality či zvýšení hustoty lesních cest.
• Při zvyšování hustoty lesní dopravní sítě bude zohledněn rovněž vliv
cestní sítě na odtokové poměry.

Investice do hmotného majetku (TC 3,6 PU
2,3,4,) – kód 4
4.3.2 Lesnická infrastruktura

Způsobilé výdaje
• investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně
souvisejících objektů a technického vybavení
• nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových
způsobilých výdajů

Možnosti čerpání dotací pro obce v oblasti
lesnické infrastruktury prostřednictvím MAS
Pošumaví pro plánovací období 2014-2020
Preferovány budou projekty které:
• jsou zaměřeny na výstavbu nové cesty při jejichž realizaci dojde ke
zvýšení kategorie lesní cesty při kterých bude lesní cesta navazovat
nebo vyúsťovat na stávající cestní síť typu 1L či 2L nebo jinou nelesní
cestu obdobných parametrů,
• jejichž součástí je protierozní opatření,
• jejichž součástí jsou informační cedule pro záchranný integrovaný
systém (traumatologické body) jejichž součástí jsou protierozní
opatření, opatření k omezení vzniku soustředěného odtoku vody a
zvýšení retence.

Investice do rozvoje lesních oblastí a
zlepšování životaschopnosti lesa (TC 6, PU
4,5), - kód 8
8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
• Operace se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče
o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti.
• Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je
definována jako vhodná k zalesnění (363 545 ha) a způsobilá pro přímou
platbu, resp. SAPS.
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými
situacemi a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito
extrémními jevy

8.4.1 Obnova lesních porostů po
kalamitách
Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi. Např.:
• odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let
určených k rekonstrukci,
• příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění
vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava
půdy),
• umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách.
Podpora je podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany
příslušné nezávislé instituce, a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila
zničení nejméně 20 % příslušného lesního potenciálu. Jedná se o kalamity
způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory (bořivý vítr, přívalové
deště a povodňové situace, mokrý sníh, sucho apod.)

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin
Operace je zaměřena:
•
•

na podporu ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od doby výsadby do
stádia zajištění,
operace přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských
funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů.

Způsobilé výdaje
• částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a
zpevňujících dřevin při založení porostu
• projektová dokumentace

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa podporou činností využívajících
společenského potenciálu lesů
• opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a
rekonstrukce stezek pro
turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků,
fitness prvků
• opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových
stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

• opatření k

údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání

odpadků,
• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky,
lávky, zábradlí, stupně
• nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových
způsobilých výdajů
• projektová dokumentace

Návrh dalšího postupu

 Vyjádření zástupců obcí na zájmu obcí na účasti v projektech lesnické
infrastruktury,
 jaké typy projektů by mohl být uplatněny v plánovacím období 2014-2020
pro stanovení strategie v tomto období pro oblast lesnické infrastruktury
v MAS Pošumaví,
 výsledkem by měly být návrhy možných projektů v oblasti lesnické
infrastruktury v roční výši cca 1,5 mil. Kč. Pokud bychom uvažovali, že se
bude jednat většinou o menší projekty ve výši cca 200 tisíc Kč, pak za celé
období je to reálně kolem 40 projektů pro obce, které vlastní lesy.

