Podporovaná aktivita

Způsobilé výdaje

Příjemce

Míra dotace (%)

Maximální výdaje (Kč)

80%

8 mil.

 2 100 nebo 3 035 EUR /
ha / rok – podle dřeviny
 298 nebo 669 EU / ha /
rok – podle dřeviny
 161 nebo 448 EUR / ha /
rok – podle typu
pozemku.

-

4.3.2
Lesnická infrastruktura

 Výstavba, rekonstrukce lesních cest, mostů,
 Libovolná právní forma
brodů, svodnice, trativody, nájezdy a sjezdy, lesní
s výjimkou sdružení bez právní
skládky, svodidla, dopravní značky
subjektivity; les min 3 ha.

8.1.1
Zalesňování a zakládání lesů

 založení lesního porostu,
 péče o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem
následujícím po roce zalesnění,
 ukončení zemědělské výroby, a to po dobu 10 let
počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.

8.3.1
Zavádění preventivních
opatření v lesích

 Výstavba a rekonstrukce objektů hrazení bystřin,
 Soukromí a veřejní vlastníci,
 hrazení a stabilizace strží,
 nájemci, pachtýři a vypůjčitelé
 preventivní protipovodňová opatření na malých
lesa,
vodních tocích a v jejich povodích,
 jiné soukromoprávní a
 výstavba, rekonstrukce a obnova funkce
veřejnoprávní subjekty a jejich
retenčních nádrží,
sdružení a spolky.
 projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost

100%

5 mil.

8.4.1
Obnova lesních porostů po
kalamitách

 Odstraňování kalamitami poškozených lesních
porostů ve stáří do 40 let určených k
rekonstrukci,
 příprava ploch po kalamitních těžbách před
zalesněním,
 umělá obnova sadbou a síjí na plochách po
kalamitních těžbách (kromě smrku ztepilého) při
obnově smrkových lesních porostů,
 ochrana založených porostů v rámci realizace
projektu.

 Soukromí a veřejní vlastníci,
 nájemci, pachtýři a vypůjčitelé
lesa,
 jiné soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich
sdružení a spolky.

100%

40 mil.

8.4.2
Odstraňování škod
způsobených povodněmi

 Odstraňování škod způsobených povodněmi na
malých vodních tocích nebo jejich částech, které
se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích,
 odstraňování škod způsobených povodněmi,
 projekční a průzkumné práce a inženýrská
činnost.

 Soukromí a veřejní vlastníci,
 nájemci, pachtýři a vypůjčitelé
lesa,
 jiné soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich
sdružení a spolky.

100%

5 mil.

8.5.1
Meliorační a zpevňující dřeviny

 Podpora hromadné ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin (oplocenek).

 Libovolná právní forma
s výjimkou sdružení bez právní
subjektivity a státního podniku,
 nájemci, pachtýři, vypůjčitelé

 Soukromí a veřejní vlastníci,
 nájemci, pachtýři a jejich
sdružení,
 svěřenecký fond

100%

1 mil.

8.5.2
Neproduktivní investice v lesích

 Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např.
značení, výstavba a rekonstrukce stezek, výstavba
herních, naučných a fitness prvků,
 Soukromí a veřejní vlastníci,
 Opatření k usměrňování návštěvnosti území,
 nájemci, pachtýři a vypůjčitelé
např. zřizování odpočinkových stanovišť,
lesa,
přístřešků, závor,
 jiné soukromoprávní a
 Opatření k údržbě lesního prostředí, např.
veřejnoprávní subjekty a jejich
zařízení k odkládání odpadků,
sdružení a spolky.
 Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa,
např. mostky, lávky, zábradlí, stupně,
 Nákup pozemků související s projektem.

100%

2 mil.

8.5.3
Přeměna porostů náhradních
dřevin

 Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo
odstranění původního porostu za účelem obnovy,
 Soukromí a veřejní vlastníci,
 Příprava ploch před zalesněním,
 nájemci, pachtýři a vypůjčitelé
 Umělá obnova sadbou,
lesa
 Hnojení lesních dřevin při výsadbě,
 jiné soukromoprávní a
 Ochrana založeného porostu (mechanická i
veřejnoprávní subjekty a jejich
chemická),
sdružení a spolky.
 Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na
obnovních prvcích.

100%

40 mil.

8.6.1
Technika a technologie pro
lesní hospodářství

 Stroje a technologie (včetně koně a vleku za
koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
 Libovolná právní forma
porostů včetně dopravy dříví,
s výjimkou sdružení bez právní
 Stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
subjektivity; les min 3 ha.
 Stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
 V případě pořízení koní a
 Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní
vyvážecích vleků pouze FO nebo
školkařskou činnost,
PO poskytující služby v lesnictví
 Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest,
 Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.

50%

10 mil.

50%

5 mil.

8.6.2
Technické vybavení
dřevozpracujících provozoven

 stroje, technologie, zařízení a související stavební
úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních
skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování
masivního dřeva,
 mokré sklady dříví,
 nákup pozemků související s projektem.

 Fyzické nebo právnické osoby
podnikající v lesnictví nebo
souvisejícím odvětví, které
splňují definici mikro nebo
malého podniku.
 Obce a právnické osoby
založené nebo zřízené obcemi,
dobrovolné svazky obcí.

15.1.1
Zachování porostního typu
hospodářského souboru

 lesní porosty v oblastech Natura 2000 a zvláště
chráněných území na zachování podporovaných
porostních typů hospodářských souborů

 Soukromí a veřejní vlastníci,
 nájemci, pachtýři a jejich
sdružení

183 EUR / ha/rok

-

15.2.1
Ochrana a reprodukce
genofondu lesních dřevin

 Kompenzace dodatečných nákladů a snížených
výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými
technologiemi

 Soukromí a veřejní vlastníci,
 nájemci, pachtýři a jejich
sdružení

74 EUR / ha / rok

-

