
1. Článek 25 
Neproduktivní investice v lesích 

 

a)  Vymezení Fiche 

Podpora  v rámci  tohoto  článku  zahrnuje   investice  ke  zvyšování  environmentálních  
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu 
lesů. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů   závislých   na   zemědělství   a    lesnictví,    zejména    prioritní    oblasti 
4C Předcházení  erozi půdy  a lepší  hospodaření  s půdou,  podpora má vedlejší efekt   
na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně 
oblastí   sítě   Natura   2000,   oblastí   s   přírodními   či   jinými   zvláštními   omezeními 
a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

 

b) Oblasti podpory 
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. 
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou 
též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových 
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě 
lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

 

c) Definice žadatele/příjemce dotace 

 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. 

 Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 
vypůjčitelů PUPFL. 

 
d)  Druh a výše dotace, režim podpory 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé  výdaje,  a to ve výši  
100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora  je  poskytována   v souladu   s podmínkami   čl.   35   nařízení   Komise   (EU) 
č. 702/2014. 

 

e)  Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
Obecných podmínek Pravidel. 

 
1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek  

pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních 
a naučných prvků, fitness prvků 

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

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, 
4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně) 
5) nákup pozemku 

 

f)  Kódy způsobilých výdajů 
 

Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

029 Neproduktivní investice v lesích 



g)  Kritéria přijatelnosti 

1) Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a  oblastí 
Natura 2000; C. 

2) PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním 
hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou; C. 

 

h)  Další podmínky 

1) V případě nákupu pozemku se musí jednat o nezastavěný pozemek a ke dni 
podání Žádosti o platbu  na  MAS musí být  pozemek  vyjmutý ze  zemědělského 
půdního  fondu; K. 

2) Podpora musí mít  motivační účinek  v souladu  s  článkem  6  nařízení Komise 
(EU) č. 702/201443; C. 

3) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je 
vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní 
podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen; u této     
podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako skupina propojených a 
partnerských podniků dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, včetně jeho     
vazeb na zahraniční subjekty; C. 

4) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst.  14)  nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014; C. 

5) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem,  
nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno44. 

6) Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou 
využívány převážně pro účely lesního hospodářství, novou výsadbu/obnovu 
zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči. 

 
i)  Seznam předkládaných příloh 

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS 
Specifické přílohy nejsou požadovány. 

 

j) Indikátory výstupů 

92702 Počet podpořených operací 
(akcí) 93001 Celková plocha (ha) 

 

k) Indikátory výsledků 
Závazný indikátor není stanoven. 
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Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním účinkem,  pokud žadatel/příjemce 
dotace před zahájením  prací na projektu předložil Žádost o dotaci. Zahájením  prací se rozumí zahájení      
stavebních prací, a dále první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož 
důsledku se investice stává nezvratnou. Za zahájení prací se nepovažují přípravné práce, jako je získání 
odpovídajícího povolení stavebního úřadu. Nelze však zahájit práce, které jsou obsahem tohoto povolení. 
Projektem se pro   tento účel nerozumí pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ale celý komplex 
činností realizovaných žadatelem za účelem dosažení cíle projektu – např. představovaný obsahem 
stavebního povolení. 
44 

V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu 
písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu 

 


