PODROBNÉ VYMEZENÍ FICHÍ
FICHE 1: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností (2.2.1.)
Vazba na článek nařízení PRV: Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Vymezení fiche: Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování,
snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména
prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.
Popis Fiche: Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností. Cílem této fiche je podpořit vznik či rozvoj nezemědělského
podnikání v rámci mikropodniků či malých podniků, které pro území MAS představují
zásadní zdroj pracovních příležitostí. Z analýzy (viz kapitola 2.2.5.) vyplývá, že podpora
investic u mikropodniků a malých podniků je významným předpokladem pro tvorbu nových
pracovních míst, takže tato fiche představuje nejdůležitější nástroj v rámci celého
programového rámce PRV pro tvorbu nových pracovních míst a tedy pro naplnění závazku
vůči MZE.
Vazba na cíle SCLLD: Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD 2.2. Podnikání
v nezemědělských oborech.
Oblasti podpory:
Podpora bude zahrnovat:
 Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
provozovny.
 Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v
odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických
vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny
41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a
komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti
s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační
služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),
N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a
hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I
Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o
fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a
pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku
a ubytovací kapacitu.
Definice příjemce dotace: Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé
podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Výše způsobilých výdajů: Min: 50 000 Kč; Max: 5 000 000 Kč

Druh a výše dotace, režim podpory
Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé
výdaje, a to ve výši:
 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky
 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky
Principy preferenčních kritérií:
Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, tj. takové,
jejichž výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i
SCLLD. Aby se tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou
rozpracovány preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující:
 Princip hospodárnosti projektu, se vztahuje k posouzení výše způsobilých výdajů
 Velikost místa realizace, kdy bude zohledněna především velikost obce, ve které
bude projekt realizován
 Princip zaměstnanosti na venkově s dopadem na tvorbu nových pracovních míst
 Princip trojího zisku, na jehož základě bude posuzován přínos ekonomický (dopady
na zpracování lokálních surovin a odbyt místní produkce či cestovní ruch), sociální
(spočívajících v zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce) a environmentální
(bude hodnocen kladný environmentální přínos).
 Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno: naplnění spolupráce při
tvorbě, realizaci a udržitelnosti projektu
 Princip inovace - bude hodnocena inovativnost projektových aktivit porovnáním
referenční úrovně před a po realizaci projektu /např. použití či pořízení nových
materiálů, technologií, energetická úspornost, rozšíření sortimentu, zvýšení
produkce či rozšíření nabídky sortimentu/.
Indikátory výstupů:
číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro midterm (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků:
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro midterm (r. 2018)
Cílový stav

93 701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
5

94 800
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů
0
1
1

FICHE 2: Investice do zemědělských podniků (2.3.1.)
Vazba na článek nařízení PRV: Čl. 17, odst 1, písm a)
Vymezení fiche: Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech
zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za
účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských
činností.
Popis fiche: Cílem fiche je podpořit zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Z analýzy (kapitola 2.2.5.1.) vyplývá potřeba zemědělských

podnikatelů investovat do hospodářských nemovitostí a modernizovat své strojové
vybavení za účelem zvýšení produktivity své práce.
Vazba na cíle SCLLD: Fiche má vazbu na specifický cíl 2.3. Zemědělské podnikání
Oblasti podpory:
Podpora bude zahrnovat:






Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu.
Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu.
Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy
pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku (např. kotelny na biomasu či
peletárny)
Investice do nákupu zemědělských nemovitostí

V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení
vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů: Min: 50 000 Kč; Max: 5 000 000 Kč
Druh a výše dotace, režim podpory:
Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 %
pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení
vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „LFA oblasti“). K navýšení
dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 Nařízení PRV.
Principy preferenčních kritérií:
Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, tj. takové,
jejichž výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i
SCLLD. Aby se tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou
rozpracovány preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující:








Princip hospodárnosti projektu, se vztahuje k posouzení výše způsobilých výdajů
Velikost místa realizace, kdy bude zohledněna především velikost obce, ve které
bude projekt realizován
Princip zaměstnanosti na venkově s dopadem na tvorbu nových pracovních míst
Princip trojího zisku, na jehož základě bude posuzován přínos ekonomický (dopady
na zpracování lokálních surovin a odbyt místní produkce či cestovní ruch), sociální
(spočívajících v zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce) a environmentální
(bude hodnocen kladný environmentální přínos).
Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno: naplnění spolupráce při
tvorbě, realizaci a udržitelnosti projektu
Princip inovace - bude hodnocena inovativnost projektových aktivit porovnáním
referenční úrovně před a po realizaci projektu /např. použití či pořízení nových
materiálů, technologií, energetická úspornost, rozšíření sortimentu, zvýšení
produkce či rozšíření nabídky sortimentu/.

Indikátory výstupů:
číslo
Název
Výchozí stav

93 701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

Hodnota pro midterm (r. 2018)
Cílový stav

4
10

Indikátory výsledků:
číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro midterm (r. 2018)
Cílový stav

94 800
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
0
1
2

FICHE 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Vazba na článek nařízení PRV: Čl. 17, odst 1, písm b)
Vymezení fiche: Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace
potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A
Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a
organizací producentů a mezioborových organizací.
Stručný popis fiche: Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování,
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu
produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Analýza v oblasti
zemědělství ukázala, že v území MAS se zvyšuje zájem o zemědělské produkty vznikající
přímo v území. Výsledky několika v poslední době uspořádaných farmářských trhů tuto
tendenci jen potvrzují. Problém však je na straně možných výrobců těchto produktů, kteří
nedisponují potřebnou kapacitou technologickou (technologie odpovídající hygienickým a
dalším normám) i prostorovou.
Vazba na cíle SCLLD: Fiche má vazbu na specifický cíl 2.3. Zemědělské podnikání.
Oblasti podpory:
Podpora bude zahrnovat:


Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh

Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.
Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně
investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a
výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují:


dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně
600 litrů




speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu
červených vín nebo
cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a
určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél
membrány s odfiltrovanými nečistotami.

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv
nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. Žadatel/příjemce
dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu
dotace.
Výše způsobilých výdajů: Min: 50 000 Kč; Max: 5 000 000 Kč
Druh a výše dotace, režim podpory: V případě zpracování zemědělských produktů, kdy
výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, činí
výše dotace pro střední podniky 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a pro mikro
a malé podniky 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována v
souladu s podmínkami čl. 44 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt
spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a uvádění zemědělských produktů na trh
činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována
v souladu s podmínkami článku 17 nařízení PRV.
Principy preferenčních kritérií:
Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, tj. takové,
jejichž výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i
SCLLD. Aby se tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou
rozpracovány preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující:








Princip hospodárnosti projektu, se vztahuje k posouzení výše způsobilých výdajů
Velikost místa realizace, kdy bude zohledněna především velikost obce, ve které
bude projekt realizován
Princip zaměstnanosti na venkově s dopadem na tvorbu nových pracovních míst
Princip trojího zisku, na jehož základě bude posuzován přínos ekonomický (dopady
na zpracování lokálních surovin a odbyt místní produkce či cestovní ruch), sociální
(spočívajících v zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce) a environmentální
(bude hodnocen kladný environmentální přínos).
Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno: naplnění spolupráce při
tvorbě, realizaci a udržitelnosti projektu
Princip inovace - bude hodnocena inovativnost projektových aktivit porovnáním
referenční úrovně před a po realizaci projektu /např. použití či pořízení nových
materiálů, technologií, energetická úspornost, rozšíření sortimentu, zvýšení
produkce či rozšíření nabídky sortimentu/.


Indikátory výstupů:
číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro midterm (r. 2018)
Cílový stav

93 701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
3

Indikátory výsledků:
číslo
Název
Výchozí stav

94 800
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
0

Hodnota pro midterm (r. 2018)
Cílový stav

0
0,5

FICHE 5: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (2.3.4.)
Vazba na článek nařízení PRV: Čl. 26
Vymezení fiche: Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií
a udržitelného
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního
hospodářství.
Popis fiche: Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Jak vyplývá z analýzy, v území MAS
patří lesní hospodářství mezi významné oblasti podílející se na ekonomice území. Velké
množství vytěženého dřeva je však ihned odváženo mimo území a teprve tam
zpracováváno. Cílem opatření je pomoci tento stav změnit a zvýšit procento dřevní hmoty,
která bude zpracovávána v území MAS a zvýšit tak objem lesnických produktů, který bude
v území vyroben.
Vazba na cíle SCLLD: Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD 2.3. Zemědělské podnikání
Oblasti podpory:
Podpora bude zahrnovat:






Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako
např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování.
Pořízení strojů ke zpracování potěžebních zbytků.
Pořízení strojů pro přípravu půdy před zalesněním.
Pořízení strojů, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.
Výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického
vybavení.

Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny
na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování
se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a
jeho základní opracování).
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve
vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat
investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a
zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo
podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující
provozovny.
Definice příjemce dotace: Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední
podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se
zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
Výše způsobilých výdajů: Min: 50 000 Kč; Max: 50 000 000 Kč
Druh a výše dotace, režim podpory:
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 %
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 41 Nařízení Komise č. 702/2014.

Principy preferenčních kritérií:
Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, tj. takové,
jejichž výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i
SCLLD. Aby se tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou
rozpracovány preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující:








Princip hospodárnosti projektu, se vztahuje k posouzení výše způsobilých výdajů
Velikost místa realizace, kdy bude zohledněna především velikost obce, ve které
bude projekt realizován
Princip zaměstnanosti na venkově s dopadem na tvorbu nových pracovních míst
Princip trojího zisku, na jehož základě bude posuzován přínos ekonomický (dopady
na zpracování lokálních surovin a odbyt místní produkce či cestovní ruch), sociální
(spočívajících v zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce) a environmentální
(bude hodnocen kladný environmentální přínos).
Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno: naplnění spolupráce při
tvorbě, realizaci a udržitelnosti projektu
Princip inovace - bude hodnocena inovativnost projektových aktivit porovnáním
referenční úrovně před a po realizaci projektu /např. použití či pořízení nových
materiálů, technologií, energetická úspornost, rozšíření sortimentu, zvýšení
produkce či rozšíření nabídky sortimentu/.

Indikátory výstupů:
číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro midterm (r. 2018)
Cílový stav

93 701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
4

Indikátory výsledků:
číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro midterm (r. 2018)
Cílový stav

94 800
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
0
0
0,5

Specifické přílohy pro F1:
 V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel
dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt
venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok; v dokumentaci musí být
uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru
dokumentu
 V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu
výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být
modernizována – prostá kopie.
 V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření
výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého
majetku – prostá kopie.
Specifické přílohy pro F2:
 Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává
krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně



příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy
předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo
chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie.
U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, 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.

Specifické přílohy pro F3:
 V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem
je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují
posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, 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.
Specifické přílohy pro F5:
 Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván, dle
závazného vzoru uvedeného v Příloze 10 Pravidel – bude součástí formuláře Žádosti
o dotaci.
 Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o
převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát
lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené v přehledu pozemků dle přílohy
10
 U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, 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.

