
3.10 Podpora lesnického podnikání 

Oblas�  podpory 
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií 
určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako 
např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu 
lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracová-
ní potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před 
zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní 
školkařskou činnost. Podpora se může týkat též 
výstavby či modernizace dřevozpracujících 
provozoven včetně technologického vybavení.

Defi nice žadatele/příjemce dotace 
V případě inves� c do techniky a technologií pro lesní 
hospodářství: 
Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů:
• soukromé osoby,
• sdružení s právní subjek� vitou nebo spolky, 
• obce a právnické osoby zřízené nebo založené obcemi,
• dobrovolnými svazky obcí.

V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně:
• fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud 

je malým nebo středním podnikem.
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven:
• fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím 

odvětví, které splňují defi nici malého a středního podniku,
• obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi,
• dobrovolné svazky obcí.

Výše dotace
Výše podpory je 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé výdaje 
• Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dota-

ce, je 5 mil. Kč na projekt (maximální výši způsobilých výdajů může 
MAS Radbuza upravit na konkrétní výzvu).

• Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 
je 50 � s. Kč na projekt.

Na toto opatření má MAS Radbuza alokován celkem 1 500 000 Kč.
Dotaci lze poskytnout pouze na následující inves� ční výdaje:
1) stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů,
2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost,
5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest,
6) mobilní stroje pro sor� mentaci a pořez dříví,
7) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení,
8) nákup nemovitos�  v případě dřevozpracujícího provozu.
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Seznam předkládaných příloh 
Obecné přílohy:
1) Povolení stavebního úřadu – v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, na jehož základě 

lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 
2) Projektová dokumentace – v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu. Projektová 

dokumentace, která je předkládaná k řízení stavebního úřadu musí být ověřená stavebním úřadem – prostá kopie 
(lze předložit v lis� nné podobě).

3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – musí být v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/
technologie k projektu/čás�  projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení staveb-
ního úřadu – prostá kopie. 

4) Katastrální mapa – včetně vyznačení lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídají-
cím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy
(není-li součás�  projektové dokumentace) – prostá kopie (lze předložit v lis� nné podobě).

5) Formuláře pro posouzení fi nančního zdraví žadatele – podmínka splnění fi nančního zdraví se nevztahuje na: 
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnos� , 
zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnos� , nadace a veřejné VŠ a školní 
statky/podniky.

6) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikos�  – dokládá 
se v případě, že žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění 
defi nice spadat do určité kategorie podniku podle velikos�  nebo žádá v režimu de minimis.

7) Znalecký posudek – v případě nákupu nemovitos�  jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace. Znalecký posudek 
nesmí být starší než 6 měsíců před podáním Žádos�  o dotaci na MAS - prostá kopie.

8) Přílohy stanovené MAS.  

Specifi cké přílohy: 
1) Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa – uvedeny budou pozemky, na kterých bude stroj využíván. 

Přehled musí být dle závazného vzoru uvedeného v Příloze Pravidel – bude součás�  formuláře Žádos�  o dotaci.
2) Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu – nebo potvrzení o převze�  lesní hospodářské 

osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené v přehledu 
pozemků dle předchozí přílohy.

3) Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny – musí být dle závazného vzoru v Příloze 18 Pravidel – bude 
součás�  formuláře Žádos�  o dotaci. 

4) Sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem – u projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - 
prostá kopie. 

5) Čestné prohlášení žadatele – v případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, a to ani podlimitně. Čestné prohlášení je součás�  formuláře Žádos�  o dotaci.

MAS Radbuza, z.s., nám. ČSA 24, 333 01 Stod, tel: 725 830 833, 
email: info@mas-radbuza.cz, web: www.mas-radbuza.cz


