Technika a technologie pro lesní hospodářství
Program rozvoje venkova
Kdo může žádat:


fyzické nebo právnické osoby (držitelé lesů – vlastnící, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů)



sdružení a spolky s právní subjektivitou, vysoké školy se školním lesním podnikem, střední školy nebo
učiliště se školním polesím



obce, jimi zřízené právnické osoby, dobrovolné svazky obcí



v případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být příjemcem rovněž fyzická nebo
právnická osoba poskytující služby v lesnictví (malý nebo střední podnik)

Podmínky:


žádost může zahrnovat pořízení více strojů, technologií, zařízení nebo staveb


investice do lesní techniky a postupů práce zvyšující hospodářskou hodnotu lesů využitím
o

šetrnější technologie a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a
porostů

o

techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů



investice do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin



investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále
posílí hospodářské využití lesů

podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních
hospodářských osnov, a to na min. výměře 3 ha



podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména
z hlediska ochrany půdy



pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, podporovány
mohou být jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na

Podporované oblasti:


žadatel může v jednom kole příjmů žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost, kdy jedna

území PUPFL


pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, žadatel je
evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti



podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na lesních pozemcích



pokud jde o investice do pořízení koně, jedná se o plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR
vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení; podpora se vztahuje jen na koně, který
absolvoval výkonnostní zkoušky

Dotace:


50 % způsobilých výdajů, min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, je 10 tis. Kč, max. výdaje jsou
10 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:


stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování



stroje ke zpracování potěžebních zbytků



stroje pro přípravu půdy před zalesněním



stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (ne závlahové systémy)



stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest



mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

Příklady způsobilých výdajů:


lesnický traktor, zemědělský traktor se schválenou lesnickou nástavbou, malotraktor



kůň, železný kůň



harvestor, harwarder, forwarder, klanicový vyvážecí vlek, lanový naviják



zatloukač kůlů, štěpkovač a shrnovač klestu, štípací a kráticí stroj, taliřová půdní fréza



řetězové, rámové a pásové pily atd.

Příjem žádostí od 10. 10. 2017 do 30. 10. 2017

