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Článek 25 Programu rozvoje venkova – Neproduktivní investice v lesích
Fiche je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa
podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podporováno bude značení a
úprava cest a výstavba doplňkové architektury a odpočívadel (tělocvičny v přírodě, informační
a naučné tabule, rozvoj arboreta, farmářský koutek, apod.), to vše v návaznosti na venkovskou
turistiku na Holicku. Cílem je zpřístupnit a zatraktivnit obrovskou lesní plochu návštěvníkům
jako cíl výletů, procházek, regenerace sil a poučení.
MAS Holicko má vysoký podíl lesních ploch (41,0 % z celk. rozlohy). Navíc leží v blízkosti
krajských měst (Pardubic a Hradce Králové). Tedy region nabízí možnosti nejen pro rekreaci
místních obyvatel, ale také pro rozvoj forem příměstské rekreace. Aktivity zaměřené na
zpřístupnění lesa a vytvoření doplňkové infrastruktury přinesou i synergický efekt pro místní
ekonomiku a další rozvoj podnikatelských činností.
Specifický cíl: C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se
zachováním stability krajiny
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.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura
2000. Žadatel na PUPFL, 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
100 % 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. Vazba na regionální tematiku.
6. Zapojení cílových skupin do přípravy projektu.
7. Účast žadatele na veřejné obhajobě projektu.
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