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F5 – Neproduktivní investice v lesích  

 

a) Vymezení Fiche  

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských 

funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.  

 

b) Oblasti podpory  

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. 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  

- Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL 

- Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL  

 

d) Způsobilé výdaje  

1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do 

šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness 

prvků  

2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

informačních tabulí, závory  

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,  

4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)  

5) nákup pozemku  

 

e) Výše dotace 

100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

f) Výše předpokládané alokace ve 2. výzvě MAS 

4 000 000,- Kč 
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Pro představu přikládáme přehled některých projektů ostatních MAS v Královéhradeckém kraji, 

které byly realizovány z podobné fiche (podpořené aktivity se můžou mírně lišit v závislosti na 

obsahu Strategie jednotlivých MAS): 

 

MAS Hradecký venkov, o.p.s. OBEC STRAČOV Posílení rekreační funkce lesa v 

intravilánu obce Stračov 

MAS Hradecký venkov, o.p.s. OBEC HVOZDNICE Lesní altán Hvozdnice 

NAD ORLICÍ o.p.s. Město Týniště nad Orlicí Lesopark Voklik Týniště nad 

Orlicí 

NAD ORLICÍ o.p.s. Strix Sklenářka, z. s. Naučná stezka Sklenářka a 

lesní přírodovědná stanice 

MAS Stolové hory, z.s. Město Hronov Člověče, rozhlédni se kolem 

sebe 

MAS Stolové hory, z.s. Město Náchod Neproduktivní investice v lese 

Montace v Náchodě 

MAS Královédvorsko, z.s. Lesy města Dvůr Králové nad 

Labem, s.r.o. 

Naučná stezka údolím 

Hartského potoka 
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