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Administrace opatření  
Neproduktivní investice v lesích v rámci PRV 



PRV 2007 – 2013  

podopatření II.2.4.2 – záměr a) 

 

 

 

 

PRV 2014 – 2020 

operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 



Způsobilé výdaje  

 

 

• značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do 2 m 
šíře, závory 

 

• výstavba herních, naučných a fitness prvků 

 

• odpočinková stanoviště, lavičky, přístřešky, informační tabule, 
odpadkové koše 

 

(zdroj: programový dokument PRV – schválený 26.5.2015 EK) 

 

 

 

 

 



Základní podmínky 

Příjemci: 

• Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé 
lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich 
sdružení a spolky.   

 

Vybrané podmínky: 

• Projekt lze realizovat na PUPFL mimo ZCHÚ, oblastí Natura 
2000 a území hl. města Prahy  

 

• Žadatel na PUPFL, na které žádá podporu, hospodaří dle 
LHP/LHO 

  

 

 



Preferenční kritéria 

• Projekt je realizován v lesích zařazených do vybraných 
kategorií lesů zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další 
lesy se zvýšenou rekreační funkcí) 

 

• Typ žadatele – preference obcí a soukromých vlastníků 

 

• Snížení míry podpory (rozsah 50 – 98%) 

 

 



Příjem žádostí 

 

• V rámci 1. kola PRV (září 2015) se neplánuje 

 

• ? jaro 2016 

 

• Pravidla budou zveřejněna nejméně 8 týdnů předem 

 (www.eagri.cz, www.szif.cz)  

http://www.eagri.cz/
http://www.eagri.cz/


Plánované novinky v administraci 

• Podání žádosti o dotaci, předložení příloh, předložení 
žádosti o platbu, podávání hlášení o změnách – pouze 
elektronicky – přes účet žadatele na Portálu farmáře 

 

 

• Zadávací řízení musí být uzavřené před podpisem 
Dohody (Příručka k zadávání zakázek by měla být zveřejněna 
na www.eagri.cz, www.szif.cz) 

http://www.eagri.cz/
http://www.eagri.cz/


Rozpočet 

 

• Alokace 2014 – 2020:  

 4 615 385 EUR ~ 115 mil. Kč (19 mil. Kč x 6 kol) 

 

 - 11% oproti 

 

• Rozpočtu pro období 2007 – 2013: 

 5 182 495 EUR 



PRV 2007 - 2013 

Kolo (rok) 
Počet 

schválených 
žádostí 

Počet 
neschválených 

žádostí 
Celkem žádostí Úspěšnost % 

Výdaje určené k 
spolufinancování 

(dotace) Kč 

3  (2008) 30 0 30 100% 36 067 937 

6  (2009) 7 36 43 16% 11 623 781 

9  (2010) 16 20 36 44% 16 018 693 

13 (2011) 19 21 40 48% 14 196 081 

17 (2012) 30 0 30 100% 26 293 612 

19  (2013) 41 63 104 39% 42 995 354 

celkem 147 195 458 



PRV 2007 - 2013 

Město/obec 

31% 

LČR 

26% 

Městské lesy 

21% 

práv. osoby ostatní 

14% 

čerpání % z alokace PRV dle typu žadatele 

FO  3% 
MZU 2% 
církevní řád 1% 
MAS 1% 
o.s. 1% 
VLS 0,4% 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 

 

 

 

 

petra.myslikova@szif.cz 

222 871 675 

 


