Program
RP17-19 PODPORA ZMÍRNĚNÍ
NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH

https://www.kr-zlinsky.cz/

Program bude realizován ve 2 opařeních

1 žadatel v každém opatření max 1 žádost
Celková předpokládaná částka určená pro Program je 10 000 000 Kč
pro Opatření 1: 7 000 000 Kč, min. 5 000 max. 500 000 Kč
pro Opatření 2: 3 000 000 Kč, min. 5 000 max. 200 000 Kč
max. míra dotace 70%, u obcí nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých
výdajů projektu

Přílohy žádosti
• Smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo potvrzení
• Doklad upravující formální ustavení subjektu ne starší než 90 dnů ode dne
uzávěrky přijímání žádosti
• Žádosti musí být doprovázeny originálem Čestného prohlášení žadatele o
podporu v režimu de minimis. Výjimku tvoří žadatel - fyzická osoba
nepodnikající.
• Popis aktivit a projektová dokumentace s podrobným položkovým rozpočtem
• U opatření 1 fotodokumentace a stavební povolení, eventulálně ohlášení
stavby, vyjádření stavebního úřadu

Opatření 1:
Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků
určených k plnění funkcí lesů (PUPFL)
Podporované aktivity
• Rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cesty: drenáže,
trativody, propustky, pramenné jímky, vsakovací objekty, protipožární nádržky
• Zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa cesty: rigoly,
drenáže, záhozy, rovnaniny, opěrné a zárubní zdi, úpravy zářezových i násypových
svahů včetně jejich protierozní ochrany
• Stavební a technická opatření k zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí
vodárenských nádrží
Oprava a údržba objektů není podporovanou aktivitou!

Způsobilé výdaje projektu

• Nákup stavebních prací a služeb souvisejících s rekonstrukcí a doplněním
objektů
• Nákup materiálu a technických prvků pro rekonstrukce a doplnění objektů

• Mzdy a odměny z dohod, náklady pracovníků přímo se podílejících na
stavebních pracích podložené výrobně technickými doklady

Opatření 2:
Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků
Podporované aktivity
Vnášení plodonosných a vzácnějších druhů stanovištně vhodných dřevin hrušeň planá, jabloň lesní, jeřáb břek a muk, třešeň ptačí, jilm
Na to, co chci vnášet, musím mít průvodní list !!!!
• Zřizování individuální ochrany sazenic melioračních a zpevňujících dřevin
(tubusy, oplůtky)

Oplůtkem se rozumí - ochrana jednotlivých sazenic a přirozeně rostoucích
jedinců (ne párů, ani skupin) dřevěným oplocením (ohrazením) nebo pletivem
zpevněným dřevěnými kůly.
• Zřizování nových oplocenek pro majetky o výměře do 10 ha

Opatření 2:
Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků

• Zřizování nových oplocenek k ochraně mladých lesních porostů (kultur
náletů) se zastoupením jedle bělokoré minimálně 70%

• Minimální výška oplocenky 1,6 m

Způsobilé výdaje projektu
• Nákup sadebního materiálu

• Nákup služeb pro výsadbu sadebního materiálu
• Nákup materiálu a služeb pro individuální ochranu sazenic a pro zřizování
nových oplocenek
• Mzdy a odměny z dohod, náklady pracovníků přímo se podílejících na
stavebních pracích podložené výrobně technickými doklady

Příjem žádostí

od 21. 1. 2019 do 15. 2. 2019 do 12:00 hodin.

Žádost se podává elektronicky pomocí formuláře od firmy
Software602. Po jejím vyplnění se dá tlačítko Elektronicky
odeslat úřadu, poté se vygeneruje čarový kód a reg. číslo
žádosti. Žádost se vytiskne a spolu s přílohami se zasílá
písemně úřadu v náležitě označené obálce.
Doba realizace projektu je od 1.1.2019 do 31.10.2019, kdy
je ukončení realizace (období vzniku nákladů a jejich uhrazení)
Závěrečná zpráva s vyúčtováním do 2.11.2019

• Lesu zdar
• Odbor životního prostředí a zemědělství
• Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

• Opatření 1, Ing. Zdeněk Florián, telefon 577 043 376, e-mail
zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Ing. Pavel Kadlečík, telefon 577 043 366, e-mail
pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz
• Opatření 2, Ing. Marcela Strakošová,
telefon 577 043 369, e-mail marcela.strakosova@kr-zlinsky.cz
• Technické záležitosti – žádost, něco mi nefunguje, Martina Neckařová,
telefon 577 043 377, e-mail martina.neckarova@kr-zlinsky.cz

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,
ve znění pozdějších předpisů
• Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
1.
soustřeďování dříví lanovkou
2.
soustřeďování dříví koněm
3.
soustředování dříví vyvážením
4.
štěpkování nebo drcení klestu
5.
soustřeďování dříví železným koněm
• Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
1.
přirozená obnova a umělá obnova síjí
2.
umělá obnova sadbou první
3.
Umělá obnova sadbou opakovaná
4.
Zajištění lesních porostů
5.
Přeměny, rekonstrukce
6.
Výchova

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,
ve znění pozdějších předpisů
• Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky
poskytnutí dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů

• Příspěvek na ochranu lesa
1.

asanace jehličnatého dříví zakrytím insekticidní síti

2.

asanace jehličnatého dříví insekticidním postřikem

3.

asanace jehličnatého dříví odkorněním

4.

štěpkování poškozených jehličnatých dřevin

Děkuji za pozornost.

• Ing. Marcela Strakošová
• 577 043 369, marcela.strakosova@kr-zlinsky.cz
• Ing. Martina Neckařová
• 577 043 377, martina.neckarova@kr-zlinsky.cz

