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Opatření I.1.2 Investice do lesů
Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika
Pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest,
stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží,
Strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních
porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu
a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví
ekologickými technologiemi.
Maximální výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena
dotace.
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace 10 000,- Kč
na projekt.

Záměr a) pořízení strojů:
− stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek
a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží
− stroje a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů,
na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů
a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi,
včetně zpracování potěžebních zbytků
- projektová dokumentace maximálně do výše 20 000 Kč

- pro žadatele s velikostí obhospodařovaných lesních pozemků
o rozloze menší nebo rovné 15 ha není výdajem ne malotraktory
-pro žadatele s velikostí obhospodařovaných lesních pozemků
o rozloze menší nebo rovné 250 ha univerzální kolové traktory
a nakladače – rampovače
-pro žadatele s velikostí obhospodařovaných lesních pozemků
o rozloze menší nebo rovné 500 ha ne speciální lesní traktory,
vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy
-pro žadatele s velikostí obhospodařovaných lesních pozemků
o rozloze menší nebo rovné 2000 ha ne odvozní soupravy.

Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních
cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní
režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních
infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu
hospodářství.
2. Záměry
a)výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních
cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů
b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy
zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících
objektů

c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy
ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu
hospodářství
Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
jsou 10 000,- Kč na projekt.

Záměr a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové
opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů:
− výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou
údržbu) lesních cest včetně výstavby a opravy nájezdů,
výhyben, mostků, propustků a svodnic na nich.
Záměr b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy
zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících
objektů:
− výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích
Záměr c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy
ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu
hospodářství

Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách
a podpora společenských funkcí lesů
Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a
zavádění preventivních opatření
Obnova produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a
snížení rozsahu škod, způsobených přírodními kalamitami a
požáry.
Podpora je poskytována na ochranná opatření pro zamezení,
resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích
a mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými
činiteli, tj. zejména hmyzími a houbovými škůdci (např.
pilatky, obaleči, píďalky, sypavky apod.) i abiotickými
vlivy.

Dále je podpora poskytována na rekonstrukci poškozených
lesních porostů po kalamitách, obnovu lesa po kalamitních
těžbách, provádění preventivních protipovodňových opatření
na drobných vodních tocích a v jejich povodích, a protierozní
opatření na lesních půdách, odstraňování škod způsobených
povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, na
lesních cestách, sanace nátrží, erozních rýh a hrazení a
stabilizace strží na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
2. Záměry
a) obnova lesního potenciálu po kalamitách
b) zavádění preventivních opatření v lesích

Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů,
ze kterých je stanovena dotace.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
jsou 10 000 Kč na projekt.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
jsou v záměru a) 55 000 000 Kč na projekt.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
jsou v záměru b) 15 000 000 Kč na projekt.

Záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách
− mimořádná opatření při kalamitách způsobených
biotickými činiteli i abiotickými vlivy, tj. zejména hmyzími
škůdci
(např. pilatky, obaleči, píďalky, apod.), houbovými
onemocněními (sypavky, václavky apod.), klimatickými a
dalšími faktory apod. (nelze uplatnit na běžnou ochranu a
prevenci)
− odstraňování poškozených lesních porostů po kalamitách
určených k rekonstrukci do 40 let věku
− umělá obnova síjí na plochách po kalamitních těžbách
včetně přípravy těchto ploch před zalesněním (přípravou
ploch se rozumí terénní úpravy, naorávání ploch a zraňování)

− umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těžbách
(při obnově sadbou je uznatelným výdajem nejvýše
1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar
stanoveného pro základní dřevinu) včetně přípravy těchto
ploch před zalesněním (přípravou ploch se rozumí terénní
úpravy a naorávání ploch)
− odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných
vodních tocích a v jejich povodích, pokud se jedná
o pozemky určené k plnění funkcí lesa či toky ve správě
subjektu pověřeného hospodařením v lesích, na lesních
cestách a souvisejících zařízeních, sanace nátrží, erozních rýh
a hrazení a stabilizace strží

Záměr b) Zavádění preventivních opatření v lesích
− preventivní ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění
škod způsobených kalamitami v lesích
− provádění preventivních protipovodňových opatření na
drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní
opatření, např. výstavba a opravy objektů hrazení bystřin v
lesích, na lesních cestách a souvisejících zařízeních, sanace
nátrží, erozních rýh a hrazení a stabilizace strží

Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice v lesích na
podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti
lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.
Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
jsou 10 000 Kč na projekt.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
jsou 5 000 000 Kč na projekt.

Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů
− opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba
a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů,
značení cyklostezek apod.)
− opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování
parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků,
lesních studánek, informačních tabulí, apod.)
− opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba
objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např.
mostky, zábradlí, stupně, apod.)

− opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání
odpadků apod.)
− ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské
hodnoty lesů
− projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle
závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti,
marketingová studie, zadávací řízení) – maximálně do výše
20 000 Kč
− technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu
řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí,
položkový rozpočet).

Opatření III .2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby
Podopatření III .2.1.1 Ob nova a rozvoj vesnic
Podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické
infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních
plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních
podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i
relaxaci.
Záměry
a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
c) územní plán

Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy;
projekt je realizován ve veřejném zájmu a nepřináší
ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli,
nenarušuje soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním
určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na
obchod mezi členskými státy EU.
Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
Výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace
jsou 50 000 Kč na projekt.

Maximální způsobilé výdaje v záměru a) jsou 5 mil. Kč na
projekt (je-li žadatelem svazek obcí je limit možno násobit
počtem obcí, jichž se projekt přímo týká až do maximální
částky 20 mil. Kč).
Maximální způsobilé výdaje v záměru b) jsou 40 mil. Kč na
projekt (u projektu svazku obcí se limit 40 mil. Kč navyšuje o
10 % s každou následující obcí až do maximální částky 60 mil.
Kč ).
Maximální způsobilé výdaje v záměru c) jsou 1,5 mil. Kč na
projekt.

Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a
vzhledu obcí
– budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy2
včetně pro vodu propustných komunikací (s výjimkou
cyklostezek, vinařských stezek, pěších tras a hippostezek),
jejich součástí a příslušenství
– budování a obnova sítí technické infrastruktury,vyjma
infrastruktury, kterou řeší záměr b)
– obnova veřejných prostranství obce

– parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně
v zastavěném území obce v souvislosti s projektem
– nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem
do 20 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena
dotace
– nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 %
způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace

Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
– budování vodovodů pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů
(kopané nebo vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací
zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) včetně
souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody,
vodojemy, hydranty)
– budování kanalizací pro veřejnou potřebu, čistíren
odpadních vod (ČOV): kořenové ČOV (předčištění, filtrační
pole, vegetační celek, odtoková zóna); biologické ČOV
(usazovací a kalová nádrž, membrána-modul, aktivační
modul, akumulační nádrž, dosazovací nádrž, odtok),
domovních ČOV (vodotěsná nádrž s mechanickým
předčištěním, biologickou částí – aktivace, biodisky, biofiltry,
dosazovací nádrží a kalovým prostorem), včetně úprav
recipientu

– doprovodná síť technické infrastruktury
– nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení
souvisejících s projektem ČOV
– nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 %
způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace
Záměr c) územní plán
– zpracování územního plánu projektantem (včetně
nezbytných vyhodnocení) za předpokladu splnění
kvalifikačních požadavků na pořizovatele

Podopatření III .2.1.2 Občanské vybavení a služby
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb
v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství,
zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností,
předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní
infrastruktury, tělovýchovy a sportu.
V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním
prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro
aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a
sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací,
které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu
a mezilidské vztahy.

2. Záměry
a) občanské vybavení a služby
c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové,
environmentální a církevní aktivity
Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů.
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč.
Maximální způsobilé výdaje na projekt v záměru a) jsou 15
mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 20. mil Kč).
Maximální způsobilé výdaje na projekt v záměru c) je 0,5 mil.
Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 1 mil. Kč).

Záměr a) občanské vybavení a služby
– stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení), nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů,
vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení
a služeb v oblasti: školství, v oblasti sociálních služeb
(domovy pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní
péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení,
v oblasti základní obchodní infrastruktury, kultury,
zdravotnictví, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit,

– stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení), nová výstavba budov, ploch občanské
vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic
včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
– stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické
infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných
pro realizaci projektu, infrastruktura pro připojení k
internetu pouze v případě, že současná infrastruktura
neumožňuje služby požadované žadatelem
– nákup technologie, zařízení, v nákup technologie, zařízení,
vybavení, hardware, software souvisejících s projektem
do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní,
spolkové, environmentální a církevní aktivity
– investice na pořízení materiálně – technického zázemí a
vybavení pro společenské, spolkové, sportovní,
environmentální, kulturní a církevní aktivity
– nákup hardware a software souvisejících s projektem.
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