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 Lesnická infrastruktura 

Dotace na výstavby a rekonstrukce lesních cest vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení jejich hustoty. 

Podporované aktivity 

 Výstavba lesních cest; 

 Rekonstrukce lesních cest se zvýšením třídy a bez zvýšení třídy; 

 Související objekty a technické vybavení; 

 Ostatní investice spojené s projektem: 

 přeložka inženýrských sítí, projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost, nákup pozemku. 

Výše dotace 

 Dotace 80 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. 

Žadatel 

 Obce, dobrovolné svazky obcí; 

 Fyzické osoby (nepodnikající i podnikatelé); 

 Soukromé právnické osoby; 

 Sdružení s právní subjektivitou nebo spolky; 

 Střední školy nebo učiliště se školním polesím; 

 Vysoké školy se školním lesním podnikem; 

 Právnické osoby založené obcemi nebo kraji. 

 Upozornění: žadatel musí být v příslušném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu 
držitelem (vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem) lesních pozemků o minimální 
výměře 3 ha! 

Žadatelem nemohou být: 

 Sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. Společnost vzniklá podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

 Státní podniky a státní fondy. 
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Specifika a omezení 

1. Maximální náklady:  

 1 000 000 Kč na projekt pro fyzické osoby nepodnikající; 

 1 000 000 Kč na projekt pro subjekty s méně než dvouletou historií; 

 8 000 000 Kč na projekt pro subjekty s více než dvouletou historií. 

2. Podmínkou je, že se musí jednat o subjekt hospodařící v lesích – tj. je vlastníkem lesa nebo osobou, 
která má práva a povinnosti vlastníka lesa. 

3. Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku, ani na prosté nahrazení investice. 

4. V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen nejpozději 
v den podání Žádosti o dotaci předložit pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního úřadu. 

5. Žadatel musí mít vyřešen majetkoprávní vztah (nájemní / vlastnický / jiný - např. právo hospodaření) ke 
všem pozemkům, na kterých bude projekt realizován. Tato podmínka musí být splněna minimálně 5 let 
po dokončení realizace projektu.  

6. V rámci jedné žádosti může žadatel realizovat pouze jeden způsobilý úsek lesní cesty na jeden 
hospodářský celek či zařizovací obvod. 

7. Projekt lze realizovat pouze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

8. U projektů nad 1 000 000 Kč musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví za poslední tři uzavřená 
účetní období (nevztahuje se na obce, svazky obcí, spolky, VŠ a školní statky/podniky). 

Klíčová hodnotící kritéria 

1. Výsledná třída lesní cesty. 

2. Rozvoj lesní cestní sítě v rámci lesního majetku.  

3. Přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce. 

4. Projekt lesní cesty navazuje na jinou stávající lesní cestu. 

5. Finanční náročnost projektu. 

Kontakty 

1.   Ing. Michael Bíza 

e-mail: michael.biza@alnio.cz 

tel.: +420 730 510 746 


