
Článek 26: Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 



Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na 
lesních pozemcích: 

 stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů  
včetně dopravy dříví, 

 stroje ke zpracování potěžebních zbytků, 

 stroje pro přípravu půdy před zalesněním, 

 stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost 

 stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 

 mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví, 

Výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven: 

 stavba a technologické vybavení  

 nákup nemovitosti 

 



Způsobilé výdaje 

 Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

030 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

031 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

041 Nákup nemovitosti 

 

Výše dotace 

 50 % způsobilých výdajů 



Oprávnění žadatelé  
 

1) Investice do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé (vlastníci, nájemci, 
pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů – soukromé osoby, jejich sdružení s právní subjektivitou 
nebo spolky, střední a vysoké školy se školním polesím, obce, právnické osoby založené 
či zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí, kraje 

 
2) Kůň a vyvážecí vlek za koně: viz bod 1) a rovněž fyzické či právnické osoby (malý nebo 

střední podnik) poskytující služby v lesnictví 
 
3) Technické vybavení dřevozpracujících provozoven: viz bod 1) a rovněž fyzické nebo 

právnické osoby (mikro, malý nebo střední podnik) podnikající v lesnictví nebo 
souvisejícím odvětví, obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, 
dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví 

 



 

 Lesní hospodářství:  

 žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a 
hospodaří dle platného LHP nebo dle převzaté platné LHO na min. výměře 3 ha 

 místem realizace se rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, na kterých jsou 
stroje, technologie, zařízení nebo stavby využívány nebo umístěny 

 podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie, které jsou určeny pro hospodaření na 
pozemcích určených k plnění funkcí lesa a jsou šetrné k životnímu prostředí, zejména z 
hlediska ochrany půdy 
 přípustné parametry: max. výkon motoru: 150 kW 
 největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu: 6,0 t 
 při vyšší hmotnosti musí být kola opatřena pneumatikami širšími než 450 mm nebo 

individuálními pásy nebo kolopásy 
 ověření těchto údajů dle TP 



 

 Lesní školkařská činnost: 

 podpořeny budou jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují 
školkařskou činnost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

 žadatel je evidován v systému v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako 
provozovatel školkařské činnosti 

 nelze pořídit osobní či nákladní automobily 

 Investice do pořízení koně:  

 plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané 
chovatelské sdružení (norik, slezský norik, českomoravský belgik) 

 podpora se vztahuje jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky (zkoušky výkonnosti 
chladnokrevných klisen, nebo závěrečné zkoušky chladnokrevných hřebců v testačních 
odchovnách; hřebci, kteří nejsou v testačních odchovnách, absolvují zkoušky výkonnosti 
klisen) 



 

 Investice do technického vybavení dřevozpracujících prodejen: 

 investice související s použitím dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na 
všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním 

 za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary 
(např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva 

 nepodporuje se ostatní navazující zpracování dřeva, včetně technologie pro výrobu nábytku, 
dveří, oken, zárubní (např. CNC stroje, nebo velkoplošná dělící či velkoplošná formátovací pila 

 dotaci nelze poskytnout na zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení 



 

 podpora musí mít motivační účinek 

 přípustné právní vztahy k nemovitosti, na kterých jsou realizovány stavební výdaje: 
 vlastnictví 
 spoluvlastnictví  s min. 50 % podílem 
 věcné břemeno 
 nájem – v případě pozemku pod stavbou 

 přípustné právní vztahy k nemovitosti, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie 
nebo vybavení: 
 vlastnictví 
 spoluvlastnictví  s min. 50 % podílem 
 nájem 
 výpůjčka 
 věcné břemeno 



 

1) Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván 
 – bude součástí formuláře Žádosti o dotaci. 

2) Dokument o schválení platného LHP nebo potvrzení o převzetí LHO. 

3) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí sdělení k podlimitnímu 
záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího 
řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko 
příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí – prostá kopie. 



Popis výdaje  
Maximální hodnota  

(bez DPH)  

Přibližovač (skidder) – dříve „(S)LKT“  5 000 000 Kč  

Traktor 50-150 kW pro práci v lese (lesnický traktor nebo zemědělský traktor s 

lesnickou nástavbou – venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro 

ochranu zadního skla a bočních skel, čelním rampovačem a lanovým navijákem 

pro soustřeďování dříví)  

4 000 000 Kč  

Traktor do 50 kW pro práci v lese (lesnický traktor nebo zemědělský traktor s 

lesnickou nástavbou – venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro 

ochranu zadního skla a bočních skel a lanovým navijákem pro soustřeďování 

dříví)  

1 500 000 Kč  

Kůň pro práci v lese  100 000 Kč  

Vyvážeč (forwarder) do 150 kW  5 000 000 Kč  



Popis výdaje  
Maximální hodnota  

(bez DPH)  

Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem  

s drapákem pro nakládání dříví  
3 000 000 Kč  

Samochodný naviják (železný kůň)  600 000 Kč  

Lanový naviják pro soustřeďování dříví  800 000 Kč  

Čelní rampovač/nakladač  450 000 Kč  

Štěpkovač klestu  800 000 Kč  

Štípací a kráticí stroje na palivové dřevo  700 000 Kč  

Zatloukač/zatlačovač/zapichovač kůlů a sloupků  320 000 Kč  

Jednonápravový plošinový traktorový přívěs  300 000 Kč  

Vícenápravový plošinový traktorový přívěs  500 000 Kč  



 

 

 

 

1. Vytvoření pracovního místa max. 10 b 

 Úvazek 1,0 a více ……………………….. 10 b 

 Alespoň poloviční úvazek …………..    5 b 

2. Realizace do 12 měsíců (od zaregistrování na RO SZIF) max. 30 b 

3. Nepodpořený žadatel max. 20 b 

4. Finanční náročnost projektu max. 20 b 

 Do 250 000 Kč …………………………… 20 b 

 250 001 Kč – 500 000 Kč……………. 10 b 



 

 

 

 

5. Kladné stanovisko obce či přínos pro obec max. 10 b 

6. Reálný a proveditelný harmonogram projektu max. 10 b 

Minimální počet bodů: 
na kritéria se vztahuje udržitelnost 5 let 



 

 

 

 

Kladné stanovisko obce – vzor přílohy viz web MAS 

Reálný a proveditelný harmonogram projektu – vzor přílohy viz web MAS 



Děkujeme za pozornost a 
těšíme se na spolupráci 


