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F6 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizace a uvádění na trh
a) Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva.
b) Oblasti podpory
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních
pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či
modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.
c) Definice žadatele/příjemce dotace
V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé (vlastníci, nájemci,
pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní
subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo
učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo
kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být žadatelem/příjemcem dotace
rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním
podnikem.
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: fyzické nebo právnické osoby
podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro, malého a středního
podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající
v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.
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d) Způsobilé výdaje
stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy
dříví
stroje ke zpracování potěžebních zbytků
stroje pro přípravu půdy před zalesněním
stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení
nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

e) Výše dotace
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
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f) Výše předpokládané alokace ve 2. výzvě MAS
1 000 000,- Kč

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 Stolové hory, z.s.
MAS Stolové hory, z.s.

Lesy města Náchoda, spol.
s.r.o.
Martin Gross

MAS Stolové hory, z.s.
MAS Stolové hory, z.s.

Jiří Scholz
Petr Málek

MAS Stolové hory, z.s.
MAS Pohoda venkova, z.s.

Jiří Maixner
Ing. Milan Smola

MAS Pohoda venkova, z.s.

ADAM POUL

MAS Pohoda venkova, z.s.

Kristina ColloredoMansfeldová
Obec Záměl

Sdružení SPLAV, z.s.
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Technické vybavení dřevozpracující
provozovny – Lesy města Náchoda
Stroje na zpracování potěžebních
zbytků
Traktorový naviják
Nákup kolového traktoru pro
hospodaření v lesích
Malotraktor s lesnickou nástavbou
Malá vyvážecí souprava na
potěžební zbytky
POUL ADAM-LESNICKÉ
TECHNOLOGIE
Kolový nakladač
Nákup vyžínacího ramena pro
údržbu a obnovu lesních pozemků

