Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
Lesy jako národní bohatství plní kromě produkčních i celou řadu celospolečenských mimoprodukčních funkcí. Jsou významným krajinným prvkem a nenahraditelným bohatstvím.
Proto jsou také některé činnosti při hospodaření v lesích dlouhodobě podporovány.
Z rozpočtu Kraje Vysočina je podpora upravena Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 č. 11/13,
ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Zásady“). S ohledem na nové pokyny Evropské unie a
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů nastala nutnost zmíněné Zásady upravit. Stalo se tak jednak výše uvedeným
Dodatkem č. 1 a bude nezbytné provést i úpravy další. Pro zasedání Zastupitelstva Kraje
Vysočina dne 24. 3. 2015 je předložen materiál - Dodatek č. 2 k Zásadám č. 11/13, kterým
jsou navrhovány k projednání následující změny:
1)
registrační povinnost se vztahuje na všechny žadatele o příspěvek,
2)
registraci doručí žadatel před splněním předmětu příspěvku v období od 1. ledna do
31. března běžného roku, v roce 2015 do 30. dubna,
3)
dochází ke změně podoby formulářů žádosti o poskytnutí příspěvku na hospodaření
v lesích,
4)
obnovuje se poskytování příspěvku na „přibližování dříví sortimentní metodou na
odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu s celkovou hmotností do 10 tun“.
Žádosti o příspěvek na tuto činnost je možné podávat od 1. května 2015.
Aktuální stav projednávaného návrhu lze sledovat na webových stránkách Kraje Vysočina.
Příspěvky na hospodaření v lesích lze získat i podle nařízení č. 308/2014 Sb., kterým se
mění některá nařízení vlády, mj. i nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké
činnosti (dále jen „Nařízení“). Povinnost registrace (před splněním předmětu finančního
příspěvku, nejpozději do 30. března kalendářního roku) se vztahuje na žadatele o finanční
příspěvek na hospodaření v lesích podle:
1)
hlavy I, II, III a IV části druhé na formuláři dle přílohy č. 11 Nařízení
2)
hlavy VII části druhé na formuláři dle přílohy č. 12 Nařízení.
Poznámka: Registraci nepodléhají žadatelé o příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého
hospodaření (hlava I a II části třetí Nařízení).
Více informací poskytnou kontaktní osoby na Krajském úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ,
oddělení zemědělství: Ing. Jitka Merunková, telefon: 564 602 365,e-mail: merunkova.j@krvysocina.cz, Ing. Olga Kameníková, 564 602 209, e-mail: kamenikova.o@kr-vysocina.cz,
případně pracovníci oddělení lesního hospodářství a myslivosti téhož odboru.

