
Programový rámec PRV: Fiche 3 – Neproduktivní investice v lesích 
 
Stručný popis Fiche: 
Tato fiche má vazbu na článek 25 v rámci operace 19.2.1. 
Investice vedoucí ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých 
na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s 
půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické 
rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a 
zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 
 
Oblasti podpory:  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 
 
Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 
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. 
 
Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 
V SCLLD byla identifikována potřeba zvýšení atraktivity území pro rekreaci a také bezpečné mobility 
návštěvníků v území. SCLLD definuje podporu opatření na realizaci projektů podporujících turistický 
ruch, k čemuž přispívá přehlednost turistického značení v přírodě a vymezování bezpečných zón pro 
lesní rekreaci a trávení volného času a sportovních aktivit s tím spojených. 
 
Definice příjemce dotace: 

• Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. 
• Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL. 

 
Výše způsobilých výdajů: 

• min. 50 000,- Kč 
• max. 5 000 000,- Kč 

 
Preferenční kritéria:  
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblastí, které budou 
preferovány) 

1. Princip preference projektů s nižší finanční náročností. 
2. Princip preference kvality zpracování projektu1 
3. Princip preference projektů propagující MAS Bohumínsko a  CLLD2 
4. Princip preference počtu obyvatel v místě/místech realizace projektu. 
5. Princip preference kvality projektu – údržba3 

 
Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci výzvy MAS. 

                                                        
1 Upřesnění preferenčního kritéria – do projektu žadatel uvede: popis a cíle projektu, potřebnost projektu, časový 
harmonogram, doložení zajištění finančních prostředků, projektový tým, cílové skupiny a dopad projektu, způsob zajištění 
udržitelnosti, projekt je realizovatelný. 
2 Popis nástrojů aktivit propagujících MAS Bohumínsko a CLLD nad rámec povinné publicity projektu. 
3 Projektem dojde k realizaci opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení na odkládání odpadků zamezující znečištění 
lesa) a bude zajištěna údržba pořízeného zařízení (opatření) po celou dobu vázanosti projektu na účel.  
 



 
Indikátor výstupů: 
 

- číslo  92702  
- název  Počet podpořených operací (akcí)  
-  výchozí stav  0  
- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 
- cílový stav  2 
 
- číslo  93001   
- název  Celková plocha (ha)  
-  výchozí stav  0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 
- cílový stav  5 

 
 


