Název fiche

Fiche č. 6

Investice do rozvoje lesnictví

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů,
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti
lesního hospodářství.

Vymezení fiche
Stručný popis fiche

Vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
Cílem je rozvoj lesnických činností.
Strategický cíl: 3) Diverzifikace hospodářských činností
Specifický cíl: 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických
činností
Opatření:
3-1-3) Investice do rozvoje lesnictví

Oblasti podpory
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních
pozemcích:
 stroje a technologie 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,
 výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny
pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje
mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu
k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů
pro lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle
převzaté platné lesní hospodářské osnovy (nevztahuje se na dřevozpracující provozovny).
Definice příjemce dotace
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich
uváděním na trh.
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
min.

50 000 Kč

max.

5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:
 vytvoření pracovního místa,
 typu žadatele,
 výše požadované dotace,
 komplexnosti,
 velikosti obce (počet obyvatel).
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
číslo
název
- výchozí stav
- milník (2018)
- cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
5

Indikátory výsledků
číslo
název
- výchozí stav
- milník (2018)
- cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
0,2

