Dotace z fondů Evropské unie v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013
Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách
a zavádění preventivních opatření

umožňuje čerpat dotace do výše 100%.
Výše dotace na jeden projekt od 10.000 Kč do 10.000.000 Kč
Podpora je poskytována na provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních
tocích a v jejich povodích, protierozní opatření na lesních půdách, odstraňování škod způsobených
povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích a na lesních cestách, sanace nátrží,
erozních rýh a hrazení a stabilizace strží na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
Definice příjemce dotace
1/ Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa,
2/ Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Výdaje, na které MŮŽE být poskytnuta dotace:
1/ Provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich
povodích a protierozní opatření, např. výstavba a opravy objektů hrazení bystřin (nesmí se jednat o
opatření prováděná z rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu)
2/ Odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích,
pokud se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále PUPFL) či toky ve správě subjektu
pověřeného hospodařením v lesích, na lesních cestách a souvisejících objektech, sanace nátrží,
erozních rýh a hrazení a stabilizace strží (nesmí se jednat o opatření prováděná z rozhodnutí orgánů
státní správy lesů ve veřejném zájmu)
3/ Technická dokumentace (tj. zejména dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve
vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet)
4/ Projektová dokumentace: zadávací řízení
Výdaje, na které NEMŮŽE být poskytnuta dotace:
1/ Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy související s poškozením lesních cest,
zařízení upravujících vodní režim v lesích a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení včetně
souvisejících objektů, které nevzniklo v důsledku kalamitní situace.
2/ DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou
příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté směrnice
Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících
se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně.
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