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Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích  

1. Čl. 25 – Neproduktivní investice v lesích. U tohoto opatření je uveden indikátor výstupu Celková 

plocha (ha) – prosím o přesnější definici tohoto indikátoru týkající se tohoto opatření, kdy 

způsobilými výdaji je výstavba stezky, odpočinková místa, apod.. Jak tuším budu sem muset napsat 

výměru lesních pozemků na kterých budou přístřešky nebo herní prvky postaveny. Ale to mi přijde 

u tohoto opatření trochu zcestné. Dle mého by stálo za úvahu ponechat pouze indikátor Počet 

podpořených operací.  

Indikátor celková plocha stanoví oblast, které se daná investice týká. Nejedná se tedy jen o plochu 

přístřešků a herních prvků, ale celého lesa, který bude danou investicí zasažen. Celková plocha je 

indikátor, který je EK stanoven jako povinný indikátor pro sledování priority 4 přes LEADER; prioritě 4 

odpovídá většina lesnických opatření. 

2.  Fiche 10 Neproduktivní investice v lesích - Je možné realizovat projekt na území CHKO? Mohou 

být příjemcem dotace NNO zaměřené např. na ochranu životního prostředí?  

Neproduktivní investice nelze realizovat na zvláště chráněných území, tedy ani v CHKO. Příjemcem 

dotace mohou být soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich 

sdružení, tedy i nestátní neziskové organizace mohou být žadateli. 

3.  Článek 25_Neproduktivní investice v lesích: Ve vymezení fiche je, že Podpora přispívá k naplňování 

Priority 4A Obnova zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblasti sítě Natura 2000. 

V oblasti podpory (žádost přes MAS) je však uvedeno….“s výjimkou zvláště chráněných území a 

oblastí Natura 2000". Máme připraven projekt na realizaci lesního hřiště s fitness prvky, vybraný 

pozemek je však v oblasti Natura 2000. Bude projekt způsobilý k podpoře?  

Projekt není způsobilý k podpoře. 

4. Čl. 17, odstavec 1 písm. a) Investice do zemědělských podniků Jsou způsobilým nákladem i závlahy, 

nádrže na dešťovou vodu?  

Závlahy ve sklenících jsou způsobilým výdajem, ostatní zavlažovací systémy nejsou způsobilé. Nádrže 

na dešťovou vodu jsou způsobilé. 

5. Může být podpora poskytnuta i na vyřezávané sochy ze dřeva? 

Tento výdaj není způsobilý 

6. Je možné získat dotaci na výstavbu single trails? 

Ano, single trails lze hradit.  

 


