DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Číselné označení
dotačního programu
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Slovní označení
dotačního programu

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14. 10. 2019

Lhůta pro podání
žádosti o dotaci v
aplikaci DOTIS

průběžně od 2. 12. 2019 (8:00 hod) do 30. 10. 2020 (14:00 hod) nebo do
vyčerpání alokace dotačního programu, žadatel o dotaci smí podat více
žádostí v průběhu této lhůty

Lhůta pro podání žádosti
o dotaci z datové schránky
či její podepsané listinné
podoby

do 6. 11. 2020

Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

do 90 dnů od data přijetí žádosti o dotaci

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu

10 000 000 Kč *

Zaměření dotačního programu
Odkaz na Program
rozvoje KHK

Opatření 4.4.1 Aktivní ochrana přírody a péče o krajinu
Opatření 4.5.1 Rozvoj zemědělství a lesnictví včetně mimoprodukčních funkcí

Účel, na který může být
dotace poskytnuta

a) těžba a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu
b) zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení
kalamitním hmyzím škůdcem

Důvod podpory
stanoveného účelu

Ochrana lesa proti kalamitním hmyzím škůdcům (kůrovcům)

Lokalizace projektů
území Královéhradeckého kraje

Doba realizace projektů
Termín pro splnění předmětu dotace od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Vlastníci lesních pozemků (fyzické, právnické osoby, obce, města) s výměrou do 50 ha na území Královéhradeckého kraje mimo lesů
státních, v národním parku a jeho ochranném pásmu a pro obranu státu.
Pokud je předmětný lesní pozemek ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci osoba, která
a) má většinový spoluvlastnický podíl na předmětných lesních pozemcích,
b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalších spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem na lesním pozemku většinový podíl
počítaný podle velikosti podílů.
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Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
•
•
•
•

Stát;
právnické osoby zřizované či založené státem;
příspěvkové organizace mající pronajatý majetek státu;
příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje;

Fyzická a právnická osoba,
• která v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku nehospodaří v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), nebo podle
platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,
• v případě, že žadatel čerpal dotaci na shodný předmět z jiných veřejných zdrojů,
• proti které je vedeno insolvenční, konkursní či vyrovnávací řízení podle příslušného právního předpisu, v době podání žádosti o
poskytnutí příspěvku nehospodaří v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), nebo podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní
hospodářské osnovy,
• která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
• která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
• která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud
tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory,
• která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po lhůtě splatnosti,
• která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném
a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Uznatelné výdaje projektu
• neinvestiční výdaje vynaložené na těžbu a přiblížení kůrovcových stromů odrůd smrku, ke kterým bude současně provedena
asanace jedním z následujících způsobů:
- asanace vytěženého jehličnatého dříví zakrytím insekticidní sítí
- asanace vytěženého jehličnatého dříví insekticidním postřikem
- asanace vytěženého jehličnatého dříví odkorněním
• neinvestiční výdaje na výstavbu oplocenek v místech vytěžených napadených lesních porostů k zajištění ochrany nové výsadby
dřevin při splnění následujících podmínek:
- maximální zastoupení smrku v oplocence bude činit 30 % z celkového počtu jedinců
- minimální výška pletiva k oplocení porostu nebo dřevěné oplocenky bude 160 cm
- doba udržitelnosti - oplocení musí být udržováno ve funkčním stavu do doby zajištění lesního porostu (min. 5 let)
- předmětný lesní porost se nenachází v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem
ohrožení lesů pod vlivem imisí
• Skutečná dosažená výše uznatelných výdajů se neprokazuje, přiznání dotace probíhá na základě splnění pravidel programu.
Žadatel odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o dotaci. Odborný lesní hospodář vykonávající činnost dle zákona č.
289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), dále "odborný lesní hospodář", potvrdí v žádosti o dotaci
výskyt kůrovcových stromů v předmětné lokalitě, kvalitu provedených prací dle právních předpisů upravujících hospodaření v lesích.

Neuznatelné výdaje projektu
• výdaje na těžbu sterilních kůrovcových souší
• výdaje na těžbu kůrovcových stromů, u kterých nebyla provedena následná asanace
• zřízení oplocenek v lokalitách spadajících do pásma ohrožení pod vlivem imisí A, B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem
ohrožení lesů pod vlivem imisí
• výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s účelem dotace

Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora
Typ dotace:

neinvestiční dotace poskytovaná zpětně po splnění účelu dotace

Výše dotace:

stanovena sazbou Kč za technickou jednotku:
150 Kč za 1 m3 vytěženého kůrovcového dříví
70 Kč za 1 bm (běžný metr) vybudované oplocenky

Rozmezí dotace:

minimálně 5.000 Kč na jednu žádost o dotaci
maximálně 500.000 Kč na téhož žadatele o dotaci

Veřejná podpora

Způsob čerpání dotace

Poskytnutí je posuzováno dle platných pravidel Evropské unie o poskytnutí veřejné podpory.
Finanční prostředky mohou být poskytnuty jako podpora de minimis dle Nařízení komise (EU)
1407/2013.
Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou
specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
(dále jen "smlouva"). Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet
příjemce dotace (dále jen "příjemce") po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
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Hodnocení a projednání žádostí o dotaci
Formální náležitosti žádosti o dotaci - správnost uvedených údajů.
Formální správnost: Řádně vyplněná žádost o dotaci podepsaná žadatelem o dotaci nebo jeho statutárním zástupcem a potvrzená
odborným lesním hospodářem doručená v listinné podobě po jejím elektronickém odeslání prostřednictvím dotačního portálu DOTIS,
doložení povinných příloh, oprávněnost podání žádosti o dotaci a splnění podmínek dotačního programu.
Formální chyby lze odstranit do pěti kalendářních dnů na základě výzvy administrátora dotačního programu. V případě nedoložení
správných údajů na výzvu v daném termínu, bude žádost o dotaci vyřazena z dalšího procesu hodnocení.
Žádosti, které splní veškeré náležitosti pravidel, budou předloženy k projednání v orgánech Královéhradeckého kraje.
Žadatel je o přiznání dotace vyrozuměn poskytovatelem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o dotaci společně se zasláním
smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu. V případě neposkytnutí dotace tuto skutečnost poskytovatel žadateli oznámí s uvedením
důvodu.
Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na vyčerpání finanční alokace vyčleněné v rozpočtu KHK na podporu
stanoveného účelu.
Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, správné zařazení
do dotačního programu (soulad s účelem dotačního programu), podepsaná listinná podoba žádosti o dotaci nebo zaslaná
prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci, splnění dalších podmínek dotačního programu, doložení všech povinných příloh. V
případě nesplnění přijatelnosti žádosti o dotaci bude tato žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci
• zmocnění žadatele k podání žádosti o dotaci od dalších spoluvlastníků lesního pozemku v případě, že žadatel není většinovým
vlastníkem (písemná plná moc od spoluvlastníků kteří mají spolu s žadatelem na lesním pozemku většinový podíl počítaný podle
velikosti podílů)
• jeden z následujících dokladů prokazujících provedenou těžbu kůrovcových stromů:
- číselník dlouhého a rovnaného dříví vztahující se k vytěženému a následně asanovanému kůrovcovému dříví nebo
- daňový doklad prokazující množství vytěženého a následně asanovaného kůrovcového dříví nebo
- odvozní lístek (Dodací výkupní lístek) vztahující se k vytěženému a následně asanovanému kůrovcovému dříví nebo
- čestné prohlášení žadatele o množství vytěženého a následně asanovaného kůrovcového dříví v případě těžby nepřesahující 50
3
m dle žádosti o dotaci (je součástí prohlášení v žádosti o dotaci). V této souvislosti není přípustné rozdělit stejnou těžbu do více
3
žádostí o dotaci k dosažení limitu nepřesahujícího 50m vytěženého kůrovcového dříví na jedné žádosti.
Pozn: Žadatel odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o dotaci, údajů o objemu vytěženého dříví, délce a umístění
oplocenek. Odborný lesní hospodář potvrdí v žádosti o dotaci výskyt kůrovcem napadeného dřeva v předmětné lokalitě, kvalitu
provedených prací včetně následné asanace dříví.
• fotodokumentaci vytěženého dřeva (příp. plochy u oplocenek) a zákres do lesnické mapy

Další podmínky dotačního programu
1) Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
2) Tentýž žadatel o dotaci smí podat průběžně během lhůty pro předkládání žádostí více žádosti o dotaci.
3) Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.

Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji
1) odeslání v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)
do 14:00 dne 31. 10. 2020
2) následně nutno dodat do 6. 11. 2020 jedním z následujících způsobů:
- zasláním dokumentu do datové schránky Královéhradeckého kraje gcgbp3q z datové schránky
žadatele o dotaci
- v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) na podatelnu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
- v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) u poskytovatele poštovních služeb
s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Povinné přílohy k žádosti o dotaci je možné doložit elektronicky prostřednictvím aplikace DOTIS (oskenované ve formátu *.pdf ,
*.jpg) anebo připojit k žádosti o dotaci doručované v listinné podobě.

Vzor
Způsoby
žádosti
podání
o dotaci
žádosti na krajský úřad:
Vzor žádosti o dotaci pro informaci je dostupný na dotačním a informačním portálu Královéhradeckého kraje:

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6

Kontaktní osoby
Bc. Ondřej Knotek - obsahové náležitosti žádostí o dotaci, konzultace při vyplňování žádosti o dotaci na PC, administrace programu
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 259, e-mail: oknotek@kr-kralovehradecky.cz
Ing. František Novák - odborné záležitosti
Kontakt: oddělení zemědělství, tel.: 495 817 186, e-mail: fnovak@kr-kralovehradecky.cz

* Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje, rozpočtového opatření, vratek nepoužitých částí dotací, odmítnutých
nebo nevyplacených dotací, obdržení odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále, přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních programů nebo přesunu
peněžních prostředků z kladného výsledku hospodaření za předchozí rozpočtový rok,
b) snížit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo převodu peněžních prostředků do jiného dotačního programu.
Zvýšení alokace může být použito k navýšení objemu poskytnutých dotací, popř. poskytnutí dotací žadatelům o dotaci, jejichž žádosti byly umístěny v zásobníku projektů.
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