
Seminář pro žadatele k 1. výzvě PRV

MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Obecné a společné podmínky pro všechny aktivity

Specifické podmínky pro jednotlivé Fiche



Program rozvoje venkova 2014-2020

Operace 19.2.1  Podpora 
provádění operací v rámci 

strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje



Základní údaje výzvy

● Termín vyhlášení výzvy: 18.12.2017

● Termín příjmu žádostí: od 15.01.2018  do 26.02.2018
- podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

● Termín registrace na RO SZIF:   21.05.2018

● Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:
- Kancelář MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., Čeladná 1, 739 12  Čeladná

● Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:
- od 15.01.2018 do 26.02.2018
- přílohy k žádosti v listinné podobě budou přijímány v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hod

● Kontaktní osoba:
- Monika Martináková, administrace výzev a konzultace projektů PRV
- Mobil: +420 736 242 410, E-mail: martinakova@masfb.cz



Základní údaje výzvy

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

● Celková výše dotace pro 1. Výzvu je    11.314.902 Kč

● F21 - Investice do zemědělských podniků 3.505.200 Kč

● F22 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 876.534 Kč

● F23 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1.095.432 Kč

● F24 - Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 540.864 Kč

● F25 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 901.440 Kč

● F26 - Neproduktivní investice v lesích 3.300.000 Kč

● F27 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 1.095.432 Kč



Obecné podmínky

● základním komunikačním nástrojem je Portál farmář

● prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře žadatel podává zejména Žádost o dotaci a Žádost o platbu

● žadatel může získat registraci na Portál farmáře osobním podáním žádosti na RO SZIF ve Frýdku - Místku

● kontaktním místem je MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

● výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a byly skutečně uhrazeny
nejpozději do data předložení Žádosti o platbu

● žadatel/příjemce dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů do data  předložení Žádosti o 
platbu na MAS

● žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody

● lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace

● veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené a musí být vynaloženy v souladu s principy 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti



Obecné podmínky

● Dotaci nelze poskytnout na:

– pořízení použitého movitého majetku

– v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup zvířat,     
osiv, sadby,   krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich vysazování

– daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu

– kotle na biomasu a bioplynové stanice

– závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů

– výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů

– obnovu vinic, oplocení vinic a sadů, technologie pro zpracování vinných hroznů

– pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie



Obecné podmínky

Základní podmínky Žádosti o dotaci

● za danou Fichi v dané výzvě MAS – lze podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání

● žadatelem požadované bodové hodnocení v Žádosti o dotaci nemůže být ze strany žadatele dotace po podání Žádosti o dotaci 
na MAS jakkoliv měněno a upravováno

● v případě, že žadatel v Žádosti o dotaci nevyplní požadované bodové hodnocení konkrétního preferenčního kritéria, pohlíží    
se na takové kritérium jako by za něj žadatel body nepožadoval

● dodatečné navýšení dotace ze strany žadatele není možné

Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně doložení příloh k Žádosti o dotaci

● žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci (včetně příloh) na MAS přes Portál farmáře

● vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit na MAS v listinné podobě

● všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS

● za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře



Obecné podmínky

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS
● MAS provede kontrolu obsahové správnosti, přijatelnosti a kontrolu dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt
● zjištění nedostatků:

- MAS vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci
- žadatel může provést opravu maximálně dvakrát
- při nedoplnění ve stanoveném termínu – ukončení administrace

● o výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly

Hodnocení projektů
● Výběrová rada MAS provede za každou Fichi věcné hodnocení dle stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou

● Výběrová rada MAS stanoví pořadí projektů a výběr Žádostí o dotaci na základě bodového hodnocení a aktuálních finančních 
prostředků alokovaných na danou výzvu (Fichi) za každou Fichi zvlášť a to maximálně do 20 pracovních dnů od provedení 
věcného hodnocení

● MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a zda-li je Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dnů    
od schválení výběru projektů MAS

● MAS vyhotoví seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci a zveřejní na svých internetových stránkách nejpozději        
do 5 pracovních dnů od výběru projektů na MAS



Obecné podmínky

Administrace na RO SZIF

● MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a předá žadateli přes Portál farmáře minimálně 3 pracovní dny před 
finálním termínem registrace (21.05.2018) na RO SZIF Opava

● žadatel Žádost o dotaci včetně příloh podá přes svůj účet na Portálu farmáře na RO SZIF Opava nejpozději do 21.05.2018

● o zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF Opava bude žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře SZIF nejpozději 
do 14 kalendářních dnů od finálního termínu registrace na RO SZIF Opava (21.05.2018)

● Žádost o dotaci, pro kterou žadatel provádí výběrové řízení, provede RO SZIF Opava ověření administrativní kontroly až po 
předložení dokumentace k výběrovému řízení

● RO SZIF Opava vyzve žadatele prostřednictvím Portálu farmáře k odstranění nedostatků:
- nejpozději do 56 kalendářních dnů
- do 126 kalendářních dnů u Žádostí o dotaci s výběrovým řízením od finálního data registrace 21.05.2018 (na RO SZIF)
- odstranění nedostatků - do 14 kalendářních dnů od zveřejnění Žádosti o doplnění na Portálu farmáře
- doplnění na RO SZIF Opava ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou

● nejdříve jsou schvalovány žádosti kde se neprovádí výběrové řízení, následně žádosti s výběrovým řízením

● pokud je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je žadatel vyzván prostřednictvím Portálu farmáře k podpisu Dohody



Obecné podmínky

● žadatel dotace je povinen provést výběrové řízení na dodavatele projektu a uzavřít s ním písemnou smlouvu či vystavit 
písemnou objednávku, dle kapitoly 8. Zadávání zakázek žadatelem dotace

● do 400 000 Kč bez DPH (dotovaný či veřejný zadavatel) nebo do 500 000 Kč bez DPH – stačí tzv. cenový marketing (tabulka       
s uvedením alespoň 3 dodavatelů) nebo automatický průzkum trhu z elektronického tržiště

- lze provést po podpisu Dohody a předkládá se až při Žádosti o platbu

● hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 400 000 Kč bez DPH (dotovaný či veřejný zadavatel) nebo 500 000 Kč bez DPH, je 
žadatel dotace povinen uskutečnit výběrové řízení

- žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému řízení včetně aktualizovaného formuláře 
Žádosti o dotaci nejdříve na MAS v termínu do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci
na RO SZIF (21.05.2018) a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě

- žadatel předloží na RO SZIF v termínu do 70. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na
RO SZIF (21.05.2018) ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému řízení



Postupy pro odvolání žadatele

Žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS

● žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria do 21 
kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na MAS

● MAS žádost posoudí a informuje žadatele o výsledku do 14 kalendářních dnů

Žadatel nesouhlasí po vysvětlení postupu ze strany MAS

● žádost o přezkum na příslušný RO SZIF

● Přezkoumání bude provedeno a žadatel bude o výsledku písemně informován do 30 kalendářních dnů

Žadatel nesouhlasí s postupem administrace Žádosti o dotaci na RO SZIF Opava nebo s výsledkem přezkumu ze strany RO SZIF

● žádost o prověření postupu RO SZIF Opava na CP SZIF Praha - do 21 kaledářních dnů

● vyjádření CP SZIF - do 30 kalendářních dnů

Pokud nesouhlasí ani po vysvětlení postupu ze strany CP SZIF

● žádost o přezkum na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství do 30 kalendářních dnů



Společné podmínky pro všechny aktivity

Definice žadatele
● koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizované Fiche)

Druh a výše dotace
● přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje
● maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt
● minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt

Kritéria přijatelnosti projektu
● projekt lze realizovat na území příslušné MAS
● projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.



Společné podmínky pro všechny aktivity

Další podmínky

● pokud se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti, 
musí žadatel  splňovat tuto kategorii až do data podpisu Dohody

● v případě závazku vytvoření pracovního místa - musí žadatel vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců 
od data převedení dotace na jeho účet, nejdříve od podání Žádosti o dotaci - v souvislosti se spolufinancovaným 
projektem

- závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží:

- ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace (ke dni podání Žádosti o platbu 
je příjemce dotace malý nebo střední podnik)

- ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace (ke dni podání Žádosti o platbu je 
příjemce dotace velký podnik)



Společné podmínky pro všechny aktivity

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

● pravomocné stavební povolení – prostá kopie

● projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě)

- v případě, že projektová dokumentace nebude doložena v listinné podobě, ale elektronicky přes Portál farmáře, pak 
projektová dokumentace nemusí být ověřena stavební úřadem. Žadatel na výzvu SZIF, případně při kontrole na místě 
musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné podobě s úředním ověřením.

● půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – prostá kopie

● katastrální mapa – prostá kopie

● formuláře pro posouzení finančního zdraví

● prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel 
(elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz) - pokud žadatel uplatňuje nárok  na vyšší míru dotace  
nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v 
režimu de minimis

● v případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před 
podáním Žádosti o dotaci na MAS - prostá kopie

● přílohy stanovené MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.  - viz. jednotlivé Fiche

http://www.szif.cz/


Společné podmínky pro všechny aktivity

Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF

● v případě realizace výběrového řízení kompletní dokumentace k výběrovému řízení. Podrobné informace jsou uvedeny v 
kapitole 8 obecných podmínek Pravidel. Seznam dokumentace k výběrovému řízení, je k dispozici na internetových stránkách 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

- v listinné podobě lze předložit: nabídky uchazečů, projektová/technická dokumentace k zadávací 
dokumentaci, slepý položkový rozpočet

● formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového řízení

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody

● potřebné přílohy jsou uvedeny v Pravidlech viz. str. 34

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF

● potřebné přílohy jsou uvedeny v Pravidlech viz. str. 34 - 36

http://www.szif.cz/


Fiche 21 – Investice do zemědělských podniků



Fiche 21 – Investice do zemědělských podniků

Oblasti podpory
● hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě
● investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu
● pro školkařskou produkci
● investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
● investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Definice žadatele/příjemce dotace
● zemědělský podnikatel

Druh a výše dotace, režim podpory
● 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
● může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti LFA
● ALOKACE: 3 505 200 Kč



Fiche 21 – Investice do zemědělských podniků

Způsobilé výdaje

● stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě

● stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu

● peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku

● nákup nemovitosti

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

● souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí - pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce 
oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže – prostá kopie

● sdělení k podlimitnímu záměru nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní  
prostředí – prostá kopie (u projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí )

● Doplňující údaje k hodnocení projektu - bodové hodnocení za preferenční kritérium Pozitivní vliv na životní prostředí



Fiche 21 – Investice do zemědělských podniků

Preferenční kritéria

● vytvoření pracovního místa

● finanční náročnost projektu

● začínající podnikatel

● pozitivní vliv na životní prostředí

● lokální realizace projektu

● Maximální počet bodů: 70

● Minimální počet bodů: 25



Fiche 22 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů



Fiche 22 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Oblasti podpory
● hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Definice žadatele/příjemce dotace
● zemědělský podnikatel
● výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
● výrobce krmiv
● jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze                        

I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt
● žadatel má Živnostenský list (výpis z obchodního rejstříku) na činnost odpovídající předmětu dotace

Druh a výše dotace, režim podpory
● výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU (viz Příloha 9 Pravidel)

- 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky
- 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro mikro a malé podniky

● výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace

● ALOKACE: 876 534 Kč



Fiche 22 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Způsobilé výdaje

● pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků

● výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci 
projektu)

● investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování         
s výjimkou odpadních vod

● investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

● investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen,   
pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)

● pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2

● investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

● nákup nemovitosti



Fiche 22 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

● sdělení k podlimitnímu záměru nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí – prostá kopie

● pokud pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí, pak je povinnou přílohou čestné 
prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci

● Doplňující údaje k hodnocení projektu - bodové hodnocení za preferenční kritérium Pozitivní vliv na životní prostředí

● dodavatelsko-odběratelskou smlouvu s regionálními dodavateli – bodové hodnocení za preferenční kritérium Zpracování 
produktů od regionálních dodavatelů

● Doplňující údaje k hodnocení projektu - bodové hodnocení za preferenční kritérium Výroba nového produktu (služby)



Fiche 22 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Preferenční kritéria

● vytvoření pracovního místa

● finanční náročnost projektu

● pozitivní vliv na životní prostředí

● zpracování produktů od regionálních dodavatelů

● lokální realizace projektu

● využití vlastních lokálních zdrojů

● využití stávajících budov

● začínající podnikatel

● výroba nového produktu (poskytování nové služby

● Maximální počet bodů: 105

● Minimální počet bodů: 35



Fiche 23 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností



Fiche 23 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Oblasti podpory

● investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Definice žadatele/příjemce dotace

● podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech

● zemědělci

Druh a výše dotace, režim podpory

● 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky

● 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky

● 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky

● ALOKACE: 1 095 432 Kč



Fiche 23 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Způsobilé výdaje
● stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního

ubytovacího zařízení (včetně stravování v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

● pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů    
kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem

● doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, parkovací stání, oplocení, zeleň) – maxim. 30% projektu

● nákup nemovitosti

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
● v případě, že se projekt týká činností R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) dle CZ 

NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s 
návštěvností min. 2000 osob/rok

● Doplňující údaje k hodnocení projektu - bodové hodnocení za preferenční kritérium Pozitivní vliv na životní prostředí

● potvrzení obce, že dané vybavení nebo služba v obci chybí - bodové hodnocení za preferenční kritérium Zlepšení základního 
vybavení nebo služeb v obci

● Doplňující údaje k hodnocení projektu - bodové hodnocení za preferenční kritérium Výroba nového produktu (služby)



Fiche 23 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Preferenční kritéria

● vytvoření pracovního místa

● finanční náročnost projektu

● pozitivní vliv na životní prostředí

● zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci

● lokální realizace projektu

● výroba nového produktu (poskytování nové služby)

● Maximální počet bodů: 85

● Minimální počet bodů: 30



Fiche 24 – Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích



Fiche 24 – Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

Oblasti podpory
● projekty na retenci vody

● opatření na zpomalení odtoku vody

● preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích

● protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích

Definice žadatele/příjemce dotace
● vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází    

v rámci PUPFL

● sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho 
části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL

● určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL

Druh a výše dotace, režim podpory

● 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

● ALOKACE: 540 864 Kč



Fiche 24 – Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

Způsobilé výdaje

● výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin

● preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích

● protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích

● projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

● souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru Přílohy 7 Pravidel – prostá kopie

● souhlas odborného lesního hospodáře (OLH) s technickým řešením projektu – bude součástí formuláře Žádosti o dotaci

● pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře – prostá kopie

● projektová dokumentace – prostá kopie

● v případě realizace výdajů na vodním toku, který je v katastru veden jako vodní plocha a není PUPFL, předloží žadatel doklad 
o tom, že je správcem tohoto vodního toku – prostá kopie



Fiche 24 – Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

Preferenční kritéria

● finanční náročnost projektu

● lokální realizace projektu

● celková plocha preventivních protipovodňových opatření v lesích

● Maximální počet bodů: 35

● Minimální počet bodů: 10



Fiche 25 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin



Fiche 25 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Oblasti podpory
● hromadná mechanická ochrana melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu od doby výsadby do stádia zajištění

- oplocenky

Definice žadatele/příjemce dotace

● vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků

● sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

● Žadatelem nemůže být: - sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964, Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů

- státní podniky a státní fondy

Druh a výše dotace, režim podpory

● 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

● ALOKACE: 901 440 Kč



Fiche 25 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Způsobilé výdaje

● úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících 
dřevin při založení porostu, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy

● minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru

● součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS

● souhlas odborného lesního hospodáře (OLH) s technickým řešením projektu - bude součástí formuláře          
Žádosti o dotaci

● pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře – prostá 
kopie

● kopie obrysové lesnické mapy se zakreslením předmětu projektu



Fiche 25 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Preferenční kritéria

● finanční náročnost projektu

● celková plocha chráněných melioračních a zpevňujících dřevin

● lokální realizace projektu

● Maximální počet bodů: 40

● Minimální počet bodů: 15



Fiche 26 – Neproduktivní investice v lesích



Fiche 26 – Neproduktivní investice v lesích

Oblasti podpory

● projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa

● aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území

● opatření k údržbě lesního prostředí a k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa

Definice žadatele/příjemce dotace

● vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL

● sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Druh a výše dotace, režim podpory

● 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

● ALOKACE: 3 300 000 Kč



Fiche 26 – Neproduktivní investice v lesích

Způsobilé výdaje

● opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení  
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

● opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory

● opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků

● opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

● nákup pozemku

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS

● mapu se zákresem místa realizace projektu - bodové hodnocení za preferenční kritérium Návaznost na stávající 
turistické značené trasy



Fiche 26 – Neproduktivní investice v lesích

Preferenční kritéria

● finanční náročnost projektu

● návaznost na stávající turistické značené trasy

● lokální realizace projektu

● mobiliář

● použití přírodních materiálů

● Maximální počet bodů: 45

● Minimální počet bodů: 15



Fiche 27 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,                     
jejich mobilizace a uvádění na trh



Fiche 27 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,                 
jejich mobilizace a uvádění na trh

Oblasti podpory

● pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích

● výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení

Druh a výše dotace, režim podpory

● 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

● ALOKACE: 1 095 432 Kč



Fiche 27 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,                 
jejich mobilizace a uvádění na trh

Definice žadatele/příjemce dotace
Investice do techniky a technologií pro lesní hospodářství:
● držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou:

- soukromými osobami
- jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky
- vysokými školami se školním lesním podnikem
- středními školami nebo učilišti se školním polesím
- obcemi
- právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji
- dobrovolnými svazky obcí

Kůň a vyvážecí vlek za koně:
● fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem
Technické vybavení dřevozpracujících provozoven:
● fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví - mikro, malý a střední podnik
● obce
● právnické osoby založené nebo zřízené obcemi
● dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví



Fiche 27 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizace a uvádění na trh

Způsobilé výdaje
● stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví

● stroje ke zpracování potěžebních zbytků

● stroje pro přípravu půdy před zalesněním

● stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost

● stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest

● mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

● výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení

● nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS
● přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván – bude součástí formuláře Žádosti o dotaci

● dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o převzetí lesní hospodářské osnovy

● sdělení k podlimitnímu záměru nebo závěr zjišťovacího řízení nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí - prostá kopie



Fiche 27 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,                 
jejich mobilizace a uvádění na trh

Preferenční kritéria

● finanční náročnost projektu

● technologie šetrná k přírodě

● lokální realizace projektu

● Maximální počet bodů: 40

● Minimální počet bodů: 15



Děkujeme za pozornost
a přejeme krásný den.

Kontakt: Monika Martináková
● tel.: 736 242 410
● e-mail: martinakova@masfb.cz

Využijte možnost osobní konzultace!
Jsme tady pro Vás!

mailto:martinakova@masfb.cz

