Krajský úřad Kraje Vysočina administruje žádosti v rámci finančních příspěvků na hospodaření
v lesích, které jsou poskytovány Ministerstvem zemědělství na základě zákona o lesích č.
289/1995 Sb.. Poskytované finanční příspěvky mají za cíl obnovit trvale udržitelný lesní porost,
pomoci zvýšit pestrost lesů, které budou odolávat klimatickým změnám, biotickým činitelům a
přispějí ke zvládnutí kalamitní situace v lesních porostech.
Finanční příspěvky, které krajský úřad administruje, z rozpočtu Ministerstva zemědělství,
dělíme na dva podpůrné programy.
Prvním z nich jsou dlouhodobě poskytované finanční prostředky na hospodaření
v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které je průběžně aktualizováno a reaguje
na potřeby vlastníků lesů.
Finanční prostředky jsou poskytovány na:
-

ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních
hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy
na ochranu lesa

Všechny
potřebné
informace
naleznete
na
této
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-amyslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/

adrese:

Druhým programem, administrovaným krajským úřadem, je příspěvek na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích, který je poskytován v souladu s Rámcovým
programem pro řešení rizik a krizí v zemědělství – záměrem C (škody způsobené škůdci
a chorobami na lesních porostech).
Poprvé byly poskytnuty příspěvky na zmírnění dopadů vzniklé kůrovcovou kalamitou v roce
2019. Byly poskytnuty za újmu vzniklou v posledním čtvrtletí roku 2017 a v celém roce 2018.
V druhé polovině roku 2020 byly administrovány žádosti za vzniklé škody v roce 2019.
Ve druhém pololetí roku 2021 bude vyhlášena výzva, která bude řešit újmu za období roku
2020.
Informace
ohledně
příspěvků
naleznete
na
této
adrese:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financniprispevky-na-kurovcove/
Kromě administrace finančních příspěvků do lesů nabízí Kraj Vysočina pro vlastníky
lesů odborné a vzdělávací materiály (videa, spoty, studie):
https://www.kr-vysocina.cz/lesy-a-myslivost/ds-300384/p1=65364

Další informace mohou vlastníci lesů získat na webové stránce Sdružení vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR – SVOL (členy jsou obce, soukromníci, církve), ale i nabídku
poradenství, právních služeb, publikační informace a videa (např. Přehledné a odborně
budované příručky pro vlastníky lesů do 50 ha, Proč a jak v lese hospodařit, atd.).

https://www.svol.cz/vlastnite-kousek-lesa-a-nevite-si-rady/
Aktuální informace o dotačních titulech z ministerstva zemědělství pro vlastníky lesů
lze nalézt na:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-amyslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
Program rozvoje venkova administruje - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF),
který je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z
Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci Společné zemědělské
politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a v rámci Společné
rybářské politiky z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Program
rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD, nahradil Horizontální
plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství (OP RVMZ).

