
Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 
 

Oprávněný 
žadatel: 

Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich 
svazky.  
Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních 
pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle 
převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn. má protokolárně převzatý 
vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha. 
V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň a vyvážecí vlek za koně, může 
být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v 
lesnictví 
 

Forma a 
výše 
podpory: 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve 
výši 50 % způsobilých výdajů.  
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kč na projekt.  
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 9 000 000,- Kč na 
projekt. 
 

Způsobilé 
výdaje: 

pořízení strojů  
- stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) 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 (dotaci nelze 

poskytnout na závlahové systémy)  
 

Kritéria 
přijatelnosti 
projektu 

-  Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením   
aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti;   

- Žadatel splnil podmínku finančního zdraví5 u projektů, jejichž způsobilé výdaje, 
ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč.  

- Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu 
prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné 
narušování půdního povrchu).  

- V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou 
činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí 
lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na PUPFL.  

- V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou 
činnost, je žadatel evidován v systému evidence reprodukčního materiálu 
(ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti.  

- Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na  
pozemcích určených k plnění funkcí lesa.  

- V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno chladnokrevných koní, 
které má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení. 
Podpora se vztahuje jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky;  

Omezení: 
- Dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy; 
- Pro stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost nejsou 

způsobilým výdajem traktory a osobní či nákladní automobily;  
Termíny: Podání žádosti: 1. – 21. října, 2017 
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