FOND VYSOČINY
Hospodaření v lesích 2019

Dobrý den,

Místní akční skupiny Kraje Vysočina byly pověřeny k pomoci s vyplněním
žádostí o dotaci do programu Fondu Vysočina – HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019.
Prosíme o předání této informace Vašim občanům. Žadatelům nabízíme
pomoc s vyplněním elektronické žádosti o dotaci a tvorbou rozpočtu,
konečnou kontrolu celé žádosti.
Více informací: budarova@oslavka.cz, 724 540 779
PODÁNÍ ŽÁDOSTI v termínu od 1. 3. - 29. 3. 2019
ROZPOČET: minimálně 10 000 Kč - maximálně 500 000 Kč,

minimální spoluﬁnancování žadatelem: 0%

Podporované dřeviny:

buk lesní, dub letní, dub zimní, třešeň ptačí, javory, jasany, jilmy, lípy, olše, jedle
bělokorá, jedle obrovská, modřín opadavý, douglaska tisolistá a habr obecný
Lokalizace projektu: Projekt musí být realizován jen na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa na území Kraje Vysočina, které jsou v lesním hospodářském plánu
nebo lesní hospodářské osnově označeny jako porostní půda nebo bezlesí.
Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost
o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři (včetně povinných příloh). Žádost
musí být vyplněna na elektronickém formuláři .
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI – zajistí žadatel:
1) Doklad o právní subjektivitě žadatele (nesmí být starší 90 dnů před podáním
žádosti)
Fyzická osoba - výpis z registru obyvatel. Právnická osoba – výpis z registru osob nebo
prostý výpis z veřejného rejstříku (www.justice - dokument pdf kde musí být uvedeno,
že je podepsán krajským soudem). Obec a příspěvková organizace kraje – nepředkládá;
Příspěvková organizace pokud není ve veřejném rejstříku – zřizovací listina a jmenovací
dekret ředitel /ověřená kopie/.
2) Právnické osoby - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů - samostatný formulář výzvy. /originál/.
3) Bližší identiﬁkace předmětu dotace včetně dotčených pozemků - samostatný
formulář výzvy. Údaje do přílohy doporučujeme žadatelům vyplnit ve spolupráci
s lesním hospodářem /originál/.
4) Čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích .................................. - samostatný
formulář výzvy. (Všechny právnické osoby a OSVČ) /originál/.
5) Pachtovní či nájemní smlouva, včetně identiﬁkace a souhlasem s poskytováním
veřejných ﬁnancí. (Pokud žadatel není majitelem) /stačí prostá kopie/.
6) Písemný souhlas spoluvlastníků (plná moc), jejichž podíl tvoří v součtu
s žadatelem více než 50%. (Pokud žadatel, který jako vlastník vlastní méně než 50%).
/úředně ověřená kopie/.
7) Opakovaná výchova - Doplňující informace k posouzení žádosti pouze v případě,
kdy je předmětem projektu aktivita uvedená čl. 5 písm. c) této Výzvy – viz samostatný
formulář výzvy /originál/.
8) Individuální ochrana kostry porostu – mechanická - Čestné prohlášení žadatele,
že mu za dobu platnosti LHP popř. osnovy nebyla poskytnuta podpora /originál/.

