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Preferenční kritéria

Článek 25 Programu rozvoje venkova – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Fiche je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
(oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění. Podpora přispěje k zajištění plnění
mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím
navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a
zpevňující dřeviny zabraňují postupné degradaci lesních půd, podílí se na zlepšování vodního
režimu lesních půd, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu, a zvyšují tak odolnost proti
povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci.
MAS Holicko má vysoký podíl lesů na svém území. V roce 2013 zastoupení lesních porostů
dosahoval 41,0 % z celkové rozlohy, což je v rámci ČR velmi netypické pro tak nízko položené
území. Rovněž je zde vysoké zastoupení polí (orné půdy), tedy jedná se o území příhodné pro
zvěř. Její stav je početný. Zvěř ohrožuje meliorační a zpevňující dřeviny, proto je nutné zabránit
technickými (mechanickými) opatřeními vzniku výrazných škod.
Specifický cíl: C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se
zachováním stability krajiny
Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin
při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění – oplocenky.
Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o
podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné
lesní hospodářské osnovy.
 Soukromí a veřejní držitelé lesů,
 Jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
min.
50 000 Kč
max.
5 000 000 Kč
50 % způsobilých výdajů
Zde jsou uvedeny principy pro stanovení preferenčních kritérií. Konkrétní preferenční kritéria
budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
1. Žadatel nebyl doposud podpořen v rámci SCLLD MAS Holicko.
2. Uplatňování inovačních přístupů.
3. Soulad s horizontálními tématy.
4. Hospodárnost, účelnost a efektivnost projektu.
5. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v letech
2016, 2017).
6. Účast žadatele na veřejné obhajobě projektu.
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