PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
8.4.1 Obnova lesů (lesních porostů)
po kalamitách
Opatření je určeno k podpoře obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví.

stav k 15. 10. 2021

Jste vlastníkem nebo nájemcem lesa?
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 100 % způsobilých výdajů.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 75 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 40 000 000 Kč na projekt.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace
•

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),

•

zalesňování tj.umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách

•

ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana
proti zvěři).

TERMÍN
Projekty přijímáme nejpozději ve čtvrtek 21.10.2021. Součástí dotace jsou i náklady na poradenskou a administrativní
činnost.

Volejte 603 111 000
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
4.3.2 Lesní cesty (Lesnická infrastruktura)
Opatření je určeno ke zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a
udržitelného obhospodařování lesů.

stav k 15. 10. 2021

Jste vlastníkem alespoň části lesní cesty?
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 90 % způsobilých výdajů.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 100 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 8 000 000 Kč na projekt.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace
•

investice, které souvisejí s výstavbou nových lesních cest 1L a 2L nebo s rekonstrukcí lesních svážnic (3L)
a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně
vyvolaných investic,

•

investice, které souvisejí s rekonstrukcí stávajících lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a objektů
a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic,

•

projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající
20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,

•

nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
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Podporované kryty vozovek lesních cest:
•

asfaltový beton (ČSN EN 13108-1) – pouze pro lesní cesty kategorie 1L,

•

penetrační makadam (ČSN 73 6127-2) opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým (ČSN EN 12271) s posypem
z drobného drceného kameniva,

•

mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126-1) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší,
bez uzavíracích nátěrů,

•

vibrovaný štěrk VŠ (ČSN 73 6126-2) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů,

•

štěrk – hrubé drcené kamenivo HDK frakce 32-63 (ČSN EN 13242+A1), s uzavřením a zpevněním povrchu HDK
zavibrováním přírodního výplňového kameniva (např. lomové výsyvky) v množství 20-35 kg/ m2 – pouze pro lesní
cesty kategorie 2L,

•

štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126-1) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů – pouze pro lesní
cesty kategorie 2L,

•

kamenivo zpevněné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KAPS-LE

TERMÍN
Projekty přijímáme nejpozději ve středu 20.10.2021. Součástí dotace jsou i náklady na poradenskou a administrativní
činnost.

Volejte 603 111 000

NA CO BUDE MOŽNÉ PROSTŘEDKY VYUŽÍT?
Evropská pravidla nám umožňují podporu celé řady témat. Aktuálně probíhá příprava programu a s tím
i výběr oblastí, které budou podporované.
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