Program
Opatření SCLLD
Oprávnění žadatelé

Alokace Výzvy
Min. výše způsobilých výdajů
Max. výše způsobilých výdajů
Výše dotace

Zaměření výzvy

Program rozvoje venkova
Zpřístupnění lesa
- Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel
PUPFL.
- Sdružení s právní subjektivitou a spolek
vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů
PUPFL.
3 322 560 Kč
50 000 Kč
5 000 000 Kč
100 %
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené
na posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do
šíře 2 m), značení významných přírodních prvků,
výstavba herních a naučných prvků, fitness
prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování
odpočinkových
stanovišť,
přístřešků,
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také
opatření k údržbě lesního prostředí, např.
zařízení k odkládání odpadků a opatření k
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např.
mostky, lávky, zábradlí, stupně
Některé další podmínky:
•

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

•

V případě, že projekt/část projektu podléhá
řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání
Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni
předložení přílohy na MAS pravomocný (v
případě veřejnoprávní smlouvy účinný)
odpovídající správní akt stavebního úřadu
(dle obecných podmínek Pravidel, kapitola
1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož
základě lze projekt/část projektu realizovat
– prostá kopie

•

V případě, že projekt/část projektu podléhá
řízení stavebního úřadu, pak stavebním
úřadem ověřená projektová dokumentace
předkládaná k řízení stavebního úřadu v
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a příslušnými prováděcími

předpisy – prostá kopie (lze předložit v
listinné podobě)10
•

Katastrální mapa s vyznačením lokalizace
předmětu projektu (netýká se mobilních
strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které
budou patrná čísla pozemků, hranice
pozemků, název katastrálního území a
měřítko mapy (není-li součástí projektové
dokumentace) – prostá kopie.

