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Dotační možnosti obcí  
 
V rámci opatření Investice do hmotného majetku (kód 4): 
� Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura  - rekonstrukce a výstavba lesních cest a 

souvisejících objektů a technického vybavení 
 
V rámci opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování ž ivotaschopnosti 
lesů (kód 8): 
� Operace 8.1.1 Zales ňování a zakládání les ů - v případě obcí se jedná pouze o náklady 

na založení lesního porostu 
� Operace 8.3.1 Zavád ění preventivních opat ření v lesích  - výstavby a opravy 

retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní protipovodňová opatření a 
protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích 

� Operace 8.4.1 Obnova lesních porost ů po kalamitách  - odstraňování kalamitami 
poškozených lesních porostů do 40 let, umělá obnova sadbou, příprava ploch po 
kalamitních těžbách před zalesněním 

� Operace 8.4.2 Odstra ňování škod zp ůsobených povodn ěmi  – odstraňování škod 
způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích (odstranění 
povodňových nánosů z koryt vodních toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava 
poškozených hrází apod.) a na objektech hrazení bystřin a stabilizace strží 

� Operace 8.5.1 Investice do ochrany meliora čních a zpev ňujících d řevin  - částečná 
úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin 
při založení porostu 

� Operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - opatření k posílení rekreační funkce 
lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek do  šíře 2 metrů, výstavba naučných 
prvků), opatření k usměrňování návštěvnosti území, opatření k údržbě lesního prostředí, 
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků (lávky, zábradlí, mostky) 

� Operace 8.5.3 P řeměna porost ů náhradních d řevin  - např. příprava ploch před 
zalesněním, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, ochrana 
založeného porostu 

� Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hosp odářství  - stroje a technologie 
(včetně koně) 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 – technologie šetrné k ŽP 
 

V rámci opatření Spolupráce dle čl. 35 (kód 16): 
� Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce  mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trh ů, kde je účelem začlenit prvovýrobce do 
dodavatelských řetězců a posílit jejich konkurenceschopnost  

� Operace 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce  při udržitelném zajiš ťování 
biomasy pro výrobu energie a v pr ůmyslových procesech , což je podpora 
společných akcí při zpracování a dalším využití biomasy. 

 
 



 
Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD - komunitn ě vedený 
místní rozvoj) 
 
V rámci podopatření 19.2 Podpora provád ění operací v rámci strategie komunitn ě 
vedeného  místního rozvoje budou hrazeny projekty, které se týkají následujících článků, 
resp. opatření/podopatření/operace: 

� Předávání znalostí a informa ční akce ( čl. 14) 

� Investice do hmotného majetku ( čl. 17, odst. 1 písmeno a), b) a c)) 
• Podpora investic v zemědělských podnicích (čl. 17, odst. 1., písm. a)) 
• Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje 

zemědělských produktů (čl. 17, odst. 1., písm. b)) 
• Podpora investic související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením 

se zemědělství a lesnictví – Lesnická infrastruktura (čl. 17, odst. 1., písm. c)) 

� Rozvoj zem ědělských podnik ů a podnikatelské činnosti ( čl. 19 1. b)) 
• Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností (čl. 19 1. b)) 

� Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování ž ivotaschopnosti les ů  
• Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními 

katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 24, 
odst. 1., písm. a), d)) 

• Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů (čl. 25) - Neproduktivní investice v lesích 

• Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh (čl. 26)  

� Spolupráce ( čl. 35, odst. 1., písm. a)) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


