
3.9 Neproduk� vní inves� ce v lesích 

Oblas�  podpory 
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení 
rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstruk-
ce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
fi tness prvků. Podporovány budou též ak� vity vedoucí 
k usměrňování návštěvnos�  území, např. zřizování od-
počinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření 
k zajištění bezpečnos�  návštěvníků lesa, např. mostky, 
lávky, zábradlí, stupně.

Defi nice žadatele/příjemce dotace 
• Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, 
• sdružení s právní subjek� vitou a spolek vlastníků, nájemců, 

pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL. 

Výše dotace
Výše podpory je 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace.

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

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 alokovány celkem 2 759 780 Kč.
Dotaci lze poskytnout pouze na následující inves� ční výdaje:
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, fi tness prvků, 

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

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, 
4) opatření k zajištění bezpečnos�  návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně), 
5) nákup pozemku.
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3.9 Neproduk� vní inves� ce v lesích 

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. 

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


