FOND VYSOČINY
Výzva k předkládání projektů
vyhlášená v souladu
se Statutem účelového Fondu Vysočiny
1) Název programu:

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020
Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích
2) Celkový objem finančních prostředků:

30 000 000 Kč

3) Vazba programu na Strategii rozvoje Kraje Vysočina:
Prioritní oblast 4: Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov
Opatření 4.3: Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství
4) Účel programu:
Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků
kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např.
použitím vhodného reprodukčního materiálu s cílem vytvoření pestré dřevinné skladby nově
vznikajících porostů, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů,
nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,
stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.
5) Popis a rozsah programu:
K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:
a) umělá obnova sadbou první poloodrostky a odrostky stanovištně a geneticky vhodnými
vybranými druhy dřevin za předpokladu, že na obnovené ploše je alespoň minimální
počet jedinců na 1 hektar stanovený dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních porostů a o zalesňování pozemků
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
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b) umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostky a odrostky stanovištně a geneticky
vhodnými vybranými druhy dřevin za předpokladu, že na obnovené ploše je alespoň
minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních porostů a o zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa a nejvýše na 30 %
plochy první obnovy
c) opakovaná výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku1 porostu (prořezávky
a předmýtní úmyslná těžba) pouze na druhý výchovný zásah celé porostní skupiny za
období platnosti plánu nebo osnovy s tím, že mezi prvním a druhým výchovným
zásahem uplyne alespoň 36 měsíců (dále též jen „opakovaná výchova“)
d) zřizování oplocenek ze dřeva či drátěného lesnického pletiva běžnými standardními
lesnickými postupy o minimální výšce 160 cm za účelem zajištění lesních porostů
a ochrany proti zvěři nebo jejich částí s plošným zastoupením vybraných dřevin 50%
a vyšším (dále též jen „zřizování oplocenek“), přičemž plošné zastoupení výše vybraných
dřevin musí být splněno nejpozději k datu podání vyúčtování a na obnovené ploše je
alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený dle vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních porostů
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
e) individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin do doby
jejich zajištění (dále též jen „individuální ochrana poloodrostků a odrostků“)
f) individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem.
Pro účely tohoto programu jsou vybrané dřeviny buk lesní, dub letní, dub zimní, třešeň ptačí,
javory, jasany, jilmy, lípy, olše, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín opadavý, douglaska
tisolistá a habr obecný. U vybraných dřevin, a to třešeň ptačí, jilmy a habr obecný, budou
minimální počty jedinců na jeden hektar pozemku při obnově lesa odpovídat dřevinám lípa,
javor, jasan a dub červený dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.. Reprodukční materiál
použitý pro výsadbu musí být doložen podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, tj. doložen průvodním
listem použitého sadebního materiálu, nebo čestné prohlášení vlastníka lesa o původu
reprodukčního materiálu v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů.
6) Příjemci dotace:


Vlastníci lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vztahují práva a povinnosti vlastníka
a hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích.
Příjemcem nemůže být Česká republika, jí zřízená nebo založená osoba pověřená
správou lesů v majetku státu či podnik v obtížích ve smyslu bodu 35 (15) Pokynů
Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví ve venkovských
oblastech na období 2014 – 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1 – 97) (dodatek č. 1).

V rámci tohoto programu bude příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve
smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována:
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Skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v lesním hospodářském plánu nebo lesní
hospodářské osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti lesního hospodářského plánu,
respektive lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.
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podpora ve smyslu Rozhodnutí Evropské komise č. C (2013) 7746 ze dne 20. 11.
2013 k veřejné podpoře č. SA.36748 (2013/N) „Dotační rámec pro poskytování
příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014 – 2020“.



podpora dle Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství
a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 - 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7.
2014, s. 1) – s účinností od 1. 7. 2015 (dále jen „Pokyny EU“).

7) Lokalizace projektů:
Projekt může být realizován jen na pozemcích určených k plnění funkcí lesa na území Kraje
Vysočina.
8) Uznatelné a neuznatelné náklady:


Vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat
zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti.



Náklady musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu a musí být
doloženy účetními doklady. Příjemci z řad fyzických osob nedokládají účetní doklady za
vlastní práce a použití vlastního materiálu.



Projekt popsaný v žádosti se musí skládat pouze z uznatelných nákladů. V případě, že
obsahem žádosti budou i neuznatelné náklady popsané níže, bude žádost vyřazena
z dalšího hodnocení z důvodu administrativního nesouladu.



Mezi neuznatelné náklady patří:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce
DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného
projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo
v poměrné výši), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,
bankovní poplatky, ...).



Mezi uznatelné náklady patří:
a) nákup materiálu (vč. spotřeby vlastního materiálu),
b) nákup ostatních služeb,
c) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje (vč. vlastní práce) vč. povinného
pojistného placeného zaměstnavatelem.



Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů vychází z definic jednotlivých položek
druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
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9) Kritéria pro hodnocení žádosti:
U všech doručených žádostí bude provedena kontrola administrativního souladu žádosti se
všemi podmínkami uvedenými ve Výzvě.
Žádosti, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými v této Výzvě, budou seřazeny
v pořadí dle data a času doručení dle bodu 14) této Výzvy. V tomto pořadí budou žádosti
doporučeny k poskytnutí podpory do vyčerpání celkových finančních prostředků uvedených
v bodě 2) této Výzvy.
O přiznání dotace konkrétním žadatelům rozhoduje příslušný orgán kraje.
O poskytnutí dotace v rámci programu bude rozhodnuto nejpozději do 31. 12. 2020 a tato
informace bude zveřejněna na webových stránkách Fondu Vysočiny (www.fondvysociny.cz)
– odkaz „Vyhodnocené programy“ nejpozději do 30 dnů od tohoto rozhodnutí. Žadatelé, kterým
nebude poskytnuta podpora, budou informováni garantem prostřednictvím e-mailu uvedeného
v žádosti.
10) Minimální a maximální výše dotace:
Minimální výše dotace požadované v Žádosti o požadované dotace na jeden projekt je
10 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 500 000 Kč. V rámci Programu
může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více
projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.
Požadovaná dotace na technickou jednotku musí odpovídat sazbě stanovené v níže uvedené
tabulce (např. ha, počet sazenic, km):
Předmět dotace
Umělá obnova sadbou první poloodrostek
Umělá obnova sadbou první odrostek
Umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostek
Umělá obnova sadbou opakovaná odrostek
Opakovaná výchova
Zřizovaní oplocenek
Individuální ochrana poloodrostků a odrostků
Individuální ochrana kostry porostu-mechanická

Technické
jednotky
Ks
Ks
Ks
ks
ha
km
ks
ks

Indikace
B
B
B
B
B
B
B
B

a
a
b
b
c
d
e
f

Sazba v Kč
2
3
2
3
1
1
1
1

30
40
30
40
4 000
60 000
50
50

Na aktivitu umělá obnova sadbou první poloodrostky a umělá obnova opakovaná poloodrostky
a individuální ochrana poloodrostků může být poskytnuta dotace maximálně do výše 1,3
násobku minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu dle přílohy
č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Na aktivitu umělá obnova sadbou první odrostky a umělá obnova opakovaná odrostky může být
poskytnuta dotace maximálně do výše 650 kusů na 1 hektar, minimální je stanoven na 500 kusů
na 1 hektar.
Individuální ochrana odrostků může být poskytnuta dotace maximálně do výše 650 jedinců na 1
hektar.
Dotace na individuální ochranu kostry zajištěného porostu se poskytuje pouze do 500 ks/ha, a to
pouze jedenkrát za dobu platnosti lesního hospodářského plánu, příp. lesní hospodářské osnovy.
11) Minimální podíl příjemce dotace:
0 % celkových nákladů projektu.
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12) Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt může být zahájen nejdříve dnem podání žádosti a ukončen nejpozději do 31. 3. 2021.
Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
13) Platební podmínky:
Finanční prostředky budou poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí dotace, v níž budou
podrobněji stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín předložení
závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace je součástí
tohoto materiálu.
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet žadatele, a to nejpozději do
60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy
a finančního vypořádání dotace.
Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva žadatelem do 30 dnů od jejího
obdržení, ztrácí žadatel automaticky nárok na poskytnutí dotace.
Dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt. Rovněž nebude umožněno
měnit zásadním způsobem zaměření podpořeného projektu.
Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu, jiných fondů či
poskytovatelů se vylučuje. Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších
dotačních titulů kraje na realizaci jednoho projektu není možný.
V případě, že bude předmětem dotace pořízení oplocenek dle čl. 5 písm. d) této výzvy či
individuální mechanické ochrany dle čl. 5 písm. e) a f) této Výzvy je Příjemce povinen nakládat
ode dne nabytí platnosti smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedeným majetkem podpořeným
v rámci projektu dle této smlouvy do doby dosažení stavu zajištěnosti (§ 2 odst. 6 vyhlášky
č. 139/2004 Sb., o kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin,
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa) jedinců
ochraňovaných individuální mechanickou ochranou či oplocenkou v souladu se zaměřením
projektu, s péčí řádného hospodáře a v případě jeho poškození či zničení tento majetek opravit
či nahradit.
Příjemce dotace je dále povinen v zákonné lhůtě (§ 31 odst. 6 lesního zákona ve spojení s
příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit lesní porosty, na něž byla poskytnuta
dotace.
14) Termíny a podmínky podání žádosti o dotaci:
Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí
dotace na předepsaném formuláři. Žádost musí být vyplněna v počítači nikoliv rukou.
Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.fondvysociny.cz, kde lze najít i návod
pro práci s elektronickými formuláři.
Způsob podání žádosti:
Po finálním vyplnění elektronického formuláře žádosti je nutné odeslat data z formuláře pomocí
ikonky „Odeslat data z formuláře a získat kód el. žádosti“, kterou najdete na první straně
formuláře a je určená k překlopení dat z formuláře do elektronické databáze kraje. Pro tento
úkon je nutné mít počítač připojen k internetu. Po odeslání dat bude vygenerován „Kód
elektronické žádosti“, který se automaticky doplní do žádosti. Pokud po doplnění el. kódu
do formuláře byly ve formuláři prováděny ještě nějaké úpravy, je nutné získat nový kód stejným
způsobem. Po doplnění „Kódu elektronické žádosti“ je následně nutné žádost vytisknou
papírově, případně do formátu PDF a odeslat ji na krajský úřad podle jedné z uvedených variant:
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 Varianta 1 – „Papírové podání žádosti“
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně dokladů nutných k posouzení žádosti se
přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33
Jihlava nebo poštou v termínu od 16. 3. 2020 od 8:00 hod. do 16. 4. 2020 (Rozhodující je
datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle podacího razítka. Za podání
v termínu v poslední den lhůty se považuje i den předání poštovní službě).
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Fond Vysočiny, Program
„Hospodaření v lesích 2020“.
 Varianta 2 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu“
Originál formuláře žádosti bude odeslán v termínu od 16. 3. 2020 od 8:00 hod. do 16. 4. 2020
e-mailem na adresu podatelny KrÚ posta@kr-vysocina.cz včetně dokladů nutných k posouzení
žádosti. Za originál elektronicky vyplněné žádosti se považuje elektronicky podepsaný formulář
žádosti či e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, jež obsahuje vyplněný
formulář žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či úředně ověřené kopii a vznikly
v listinné podobě, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Do předmětu zprávy napište:
Fond Vysočiny, Program „Hospodaření v lesích 2020“. V případě podání žádosti
prostřednictvím e-mailu je nutné respektovat požadavky na elektronická podání Krajského úřadu
Kraje Vysočina, uvedené na adrese http://www.kr-vysocina.cz/podatelna-krajskeho-uradu-krajevysocina/d-4032052/p1=2052.
 Varianta 3 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky“
Formulář bude odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za žadatele jednat
na základě plné moci v termínu od 16. 3. 2020 od 8:00 hod. do 16. 4. 2020 na adresu datové
schránky Kraje Vysočina (ksab3eu) včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. Doklady, které
je třeba doložit v originále či úředně ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě
podání žádosti prostřednictvím datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným
elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem), s výjimkou případů, kdy zákon, jiný právní
předpis, vnitřní předpis žadatele nebo obdobný dokument vyžaduje ověřený podpis, nebo
současně podpisy více osob (např. členů statutárního orgánu). Do předmětu zprávy napište:
Fond Vysočiny, Program „Hospodaření v lesích 2020“.
15) Doklady nutné k posouzení žádosti:
1. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, kterým je výpis z registru obyvatel pro
fyzické osoby a výpis z registru osob pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající
obsahující název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán žadatele (jméno osoby
či osob oprávněných jednat jménem žadatele). Výpis nesmí být starší 90 dnů před
podáním žádosti. Tento výpis lze získat na jakékoliv pobočce České pošty či
CZECHPOINTU.
Za relevantní doklad o právní subjektivitě je pro účely podání žádosti o dotaci z Fondu
Vysočiny považován i elektronicky podepsaný výpis z veřejného rejstříku
z webu justice.cz, (žadatel tento výpis získá po zadání IČO ve vyhledávání a následně
po kliknutí na výpis platných vytiskne pdf verzi výpisu) nebo z webu www.rzp.cz, pokud
obsahuje výše uvedené identifikační údaje žadatele. Žadatel doloží vytištěný obraz
elektronického dokumentu PDF. Elektronický podpis nesmí být starší 90 dnů před
podáním žádosti.
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V případě, že doklad o právní subjektivitě nebude ani po výzvě k doplnění
obsahovat požadované údaje o žadateli uvedené výše, bude žádost žadatele
vyřazena z dalšího hodnocení.
Výjimka platí pouze u příspěvkových organizací nezřizovaných krajem, kdy pokud nejsou
v daných registrech zapsány, doloží zřizovací listinu a jmenovací dekret do funkce
ředitele v úředně ověřené kopii ne starší než 90 dnů před podáním žádosti, kde lze
požadované údaje o žadateli tj. název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán
(jméno osoby či osob oprávněných jednat jménem žadatele) ověřit. Požadované
dokumenty je možné doložit i v originále, který má stejnou platnost jako úředně ověřená
kopie.
Obec (město, městys) a příspěvková organizace kraje doklad o právní subjektivitě
nepředkládá.
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů – viz samostatný formulář, který je zveřejněn se žádostí o poskytnutí dotace.
Tyto náležitosti dokládají všechny právnické osoby.
3. Kopie bližší identifikace předmětu dotace včetně dotčených pozemků - viz samostatný
formulář, který je zveřejněn se žádostí o poskytnutí dotace.
4. Kopie čestného prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích ve smyslu bodu 35
(15) Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví ve
venkovských oblastech na období 2014 – 2020 (Úr. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1 – 97)“
(dodatek č. 1) a čestné prohlášení žadatele, že mu nebyly za dobu platnosti lesního
hospodářského plánu, příp. lesní hospodářské osnovy poskytnuty prostředky na
individuální mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či
ohryzem, pouze v případě, kdy je předmětem projektu aktivita uvedená bodě 5)
písm. f) této Výzvy- viz samostatný formulář, který je zveřejněn se žádostí o poskytnutí
dotace.
5. Doplňující informace k posouzení žádosti pouze v případě, kdy je předmětem projektu
aktivita uvedená v bodě 5) písm. c) této Výzvy - viz samostatný formulář, který je
zveřejněn se žádostí o poskytnutí dotace.
6. Prostá kopie pachtovní či nájemní smlouvy pouze v případě, že žadatel není
vlastníkem nemovitosti.
7. Prostá kopie písemného souhlasu spoluvlastníků, jejichž podíl tvoří v součtu s podílem
žadatele více než 50 % v případě, kdy žadatelem je spoluvlastník s podílem 50 %
nebo nižším.
16) Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu):
Garantem programu je odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava, 587 33.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor životního prostředí
a zemědělství, oddělení zemědělství., Ing. Lenka Vondrová, tel. 564 602 209, e-mail:
vondrova.l@kr-vysocina.cz, Ing. Milan Hejda, tel. 564 602 366, e-mail: hejda.m@kr-vysocina.cz
a Mgr. Marcela Rosická, tel: 564 602 577, e-mail: Rosicka.M@kr-vysocina.cz. Před finálním
podáním žádosti je možné si nechat žádost zkontrolovat jednou z výše uvedených osob, můžete
se tak vyhnout případnému vyřazení žádosti z hlediska administrativního pochybení.
17) Závěrečná ustanovení:
Žadatelé budou garantem programu vyzváni pouze k doplnění chybějících dokladů
nutných k posouzení žádosti uvedených v bodě 15) Výzvy a to prostřednictvím e-mailu
uvedeného v žádosti.
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Žádost, která nesplňuje ostatní formální náležitosti dle podmínek výzvy (např. překročení
maximální výše požadované dotace) nebo bude zaslána mimo termín vymezený pro podávání
žádostí, bude z hodnocení vyřazena.
Podpora z Fondu Vysočiny nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní řízení.
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