Program

Program rozvoje venkova

Opatření SCLLD

Lesnická infrastruktura

Oprávnění žadatelé

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou
fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení
s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním
podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi,
právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji
nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Žadatelem nemůže být

Sdružení Státní podniky a státní fondy

Alokace Výzvy

1 100 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů

50 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů

5 000 000 Kč

Výše dotace

90%
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje
1) investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a
rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a
technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně
souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky,
brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest
(bezpečnostní zařízení, dopravní značky, body záchrany)
2) nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí,
úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví
žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické
dopravní infrastruktury apod.);
3) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace
projektu;

Zaměření výzvy

4) nákup pozemku
Některé další podmínky:
•

Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa)

•

Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura
zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům (ve smyslu § 19 a
§ 20 lesního zákona)

•

Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního
prostředí



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

břemeno.
•

Pokud je předmětem projektu výstavba lesní cesty (1L či 2L) nebo
rekonstrukce lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na
lesní cestu (1L či 2L), žadatel k Žádosti o dotaci na MAS předloží
Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL“)

•

Žadatel předloží stavebním úřadem ověřenou projektovou
dokumentaci předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo projektová
dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou v souladu s
příslušnými prováděcími předpisy, ze které je zřejmé splnění
parametrů lesní cesty dle ČSN – prostá kopie.

•

Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání
Žádosti o dotaci na MAS

