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Příjem nových žádostí o zařazení (závazky 2017-2021) do opatření Lesnickoenvironmentální a klimatické služby a ochrana lesů do podopatření
Zachování porostního typu hospodářského souboru a
Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
proběhne v říjnu 2016. Žádosti bude možné podávat do 31. října 2016.
V Praze dne 6. září 2016
Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že na první říjnový týden připravuje Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF) spuštění příjmu žádostí o zařazení do titulů Zachování
porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.
Přesný termín bude oznámen. Nové závazky budou začínat rokem 2017.
Konečný termín pro podání žádostí o zařazení na rok 2017 je 31. října. 2016.
Považujeme za důležité upřesnit, že se nejedná o příjem žádostí o dotaci na rok 2017!
Ty budou společně s žádostmi o změnu zařazení přijímány na jaře 2017.
Níže uvádíme


podmínky vstupu do jednotlivých podopatření



postup pro podání žádosti



informace o připravovaném školení žadatelů

Podmínky vstupu do jednotlivých podopatření
Obecné podmínky vstupu do opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a
ochrana lesů:
-

Žadatel může každoročně podat jednu žádost o zařazení do vybraného podopatření

-

Do opatření může být zařazen vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich
spolky

-

Plocha zařazované porostní skupiny nesmí být menší než 0,04 ha

-

Zařazuje se vždy plocha celé porostní skupiny

-

Žádost o zařazení do vybraného podopatření musí být doručena na Fondem vydaném
formuláři nejpozději do 31. 10. 2016

-

Žádost o zařazení do vybraného podopatření se podává na období závazku v délce trvání 5
let

-

Žadatel má platný plán nebo osnovu pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit, uložené
v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa

-

Žadatel v terénu viditelně označí hranice porostní skupiny, které nejsou jednoznačně
identifikovatelné
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Podmínky pro zařazení do podopatření zachování porostního typu
hospodářského souboru:
o

Do podopatření je možné zařadit celou porostní skupinu na lesních pozemcích na
území České republiky, která nejméně 50% své plochy leží na území Natura 2000
nebo zvláště chráněného území

o

Do podopatření není možné zařadit porostní skupiny, na které je, nebo byl
uplatňován titul podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení
podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního
porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

o

Do opatření nelze zařadit žadatele, který je státní příspěvkovou organizací,
organizační složkou státu nebo státním podnikem

o

Do opatření nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází na území hl. města
Prahy

o

Do podopatření lze zařadit porostní skupinu, která má alespoň jednu etáž, jež
splňuje následující podmínky:


Náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru (2,
5, 6, 7, 8, 9)



Dosahuje věku minimálně začátku doby obnovy, která se vypočte jako rozdíl
mezi obmýtní dobou a polovinou obnovní doby

o

V případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění
zvolené etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty
pět na celé ploše porostní skupiny



Podmínky pro zařazení do podopatření ochrana a reprodukce genofondu
lesních dřevin:
o

Největší celková zařazená plocha na jednoho žadatele je 1000 ha za všechny
podané žádosti o zařazení za celé programové období

o

Do podopatření lze zařadit celou porostní skupinu, která je uznána jako zdroj
selektovaného reprodukčního materiálu, a to porostů:


fenotypové třídy A, pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce
č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin, nebo



fenotypové třídy B pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce
č. 393/2013 Sb., s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu
opadavého
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o

Zařazovaná porostní skupina je zařazena do Národního programu ochrany a
reprodukce genofondu lesních dřevin, nebo žadatel podal žádost o její zařazení

o

Zařazovaná porostní skupina je vedena v ústřední evidenci reprodukčního materiálu
lesních dřevin

Součástí žádosti o zařazení je:
-

Zákres zařazované porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10 000 –zákres bude vytvořen
v aplikaci fLPIS viz níže!

-

Není-li žadatelem vlastník nebo spoluvlastník:


Nájemní nebo pachtovní smlouva o hospodaření nebo výpůjčce uzavřená s vlastníkem,
nebo spoluvlastníky, nebo jejich úředně ověřená kopie


-

Písemný souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků se zařazením do podopatření

Potvrzení odborného lesního hospodáře – není vždy povinné - viz níže.

Postup podání žádosti
(předpokládaný harmonogram dostupnosti jednotlivých funkcionalit)
1) Návštěva Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL)


Registrace nového uživatele do fLPIS (možno ihned, doporučujeme od 19. 9. 2016
současně s přiřazením plochy uživateli, viz níže) - Žadatelé, kteří nemají přístup do
aplikace LPIS, si jej zajistí na nejbližším OPŽL. Bez tohoto přístupu není možné provádět
žádné úkony (změny) v aplikaci fLPIS, tudíž ani podat řádnou žádost!



Registrace nového uživatele na Portál Farmáře SZIF (možno ihned, doporučujeme od 19.
9. 2016 současně s přiřazením plochy uživateli, viz níže) – žadatelé, kteří nemají přístup
na Portál farmáře SZIF, si jej jednoduše mohou zajistit na nejbližší pobočce OPŽL. Bez
tohoto přístupu není možné generovat tzv. „předtisk“ žádosti a podat jej elektronickou
cestou.



Přiřazení plochy uživateli (od 19. 9. 2016) – Žadatel musí mít platný plán nebo
osnovu pro zařazované porostní skupiny uložené v digitální formě v Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů (v tzv. datovém skladu)!
Po zaregistrování do fLPIS pak bude žadateli přiřazena plocha (LHP, LHO, porostní
skupiny),
na
kterou
doloží
právní
důvod
užívání
a formulář
Souhlas
vlastníka/spoluvlastníků se zařazením. Formulář je k dispozici na stránkách www.szif.cz.
Pozn.: V případě přiřazení celého LHP není nutné vypisovat seznam porostních skupin,
stačí kód a platnost LHP.
S ohledem na případné nesrovnalosti při zákresech doporučujeme přiřadit
veškerou užívanou plochu, nikoli pouze tu, kterou hodlá žadatel zařadit!
Doklady, které jsou třeba při návštěvě OPŽL:
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Občanský průkaz / pas, výpis z veřejného rejstříku (jiný dokument osvědčující vznik práv. osoby).
Pokud žadatel není vlastník, tak doloží buď nájemní nebo pachtovní smlouvu nebo smlouvu o hospodaření
nebo výpůjčce uzavřenou s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky nadpoloviční většiny spoluvlastnických
podílů, nebo jejich úředně ověřené kopie; písemný souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční
většiny spoluvlastnických podílů se zařazením porostních skupin.
Doklady, které si žadatel odnese z OPŽL:




Doklad o registraci do LPIS (obsahuje informace o ID SZR, ID LPIS a JI SZIF)
Doklad o registraci na Portál Farmáře
Informativní tisk

2) Návštěva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL)


(od 3. 10. 2016) - V případě nutnosti zpřesnění zákresu, se žadatel dostaví na nejbližší
pobočku ÚHÚL. Zde, za asistence odborně proškoleného pracovníka, zpřesní / schválí
nabídnuté mapové podklady. Výstupem z tohoto procesu může/nemusí být příloha
Potvrzení odborného lesního hospodáře nebo Potvrzení orgánu ochrany přírody. Tyto
přílohy žadatel nechá potvrdit a následně je doloží k žádosti o zařazení/změnu zařazení.
Pozn.: V případě, že žadatel nestihne doložit potvrzené přílohy k žádosti do 31. 10., může
je doložit v rámci výzvy k opravě.
Doklady, které jsou třeba při návštěvě ÚHÚL:



Je třeba znát jednotný identifikátor SZIF (JI SZIF), uvedený na dokladu o registraci do LPIS
Občanský průkaz
Doklady, které si žadatel odnese z ÚHÚL:




Potvrzení odborného lesního hospodáře (v konkrétních případech)
Potvrzení orgánu ochrany přírody

3) Návštěva OPŽL



(od 3. 10. 2016) - Pokud má žadatel zpřesněn zákres v fLPIS a potvrzené přílohy (pokud
je třeba je doložit), následuje samotné podání žádosti. Pokud žadatel nemá
potřebu/povinnost zpřesňovat zákres, chce pouze připravit návrh na žádost o zařazení,
navštíví OPŽL.
Doklady, které si žadatel odnese z OPŽL:


Potvrzení o přijetí/podání žádosti o zařazení
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Na odkazu http://www.szif.cz/cs/prv2014-m15 (případně www.szif.cz / SZIF poskytuje / Program
rozvoje venkova 2014 – 2020 / Opatření / M15) jsou k dispozici další informační materiály, které
usnadní podání žádosti - Příručka pro žadatele, obsahující detailní informace k jednotlivým
opatřením a žádostem a dále Příručka pro elektronické podání, jež popisuje proces podání
žádosti prostřednictvím Portálu farmáře.
V neposlední řadě lze kontaktovat infolinku SZIF tel. 222 871 871.

Školení pro žadatele
Současně připravuje SZIF ve spolupráci a Ministerstvem zemědělství školení pro žadatele.
Pro koho je školení určeno?
Školení je primárně určeno žadatelům, kteří mají zájem vstoupit od roku 2017 do nových
pětiletých závazků v rámci podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a
Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.
Náplň školení







Podmínky zařazení do uvedených podopatření
Registrace nového uživatele do evidence fLPIS
Registrace nového uživatele na Portál Farmáře SZIF
Přiřazení plochy uživateli v rámci fLPIS
Zpřesnění zákresu zařazovaných porostních skupin (je-li třeba)
Podání žádosti o zařazení přes Portál farmáře SZIF

Školení proběhne ve dvou termínech, a sice dne 4. 10. 2016 od 9:00 v Praze v budově
Ministerstva zemědělství v místnosti č. 400 a dne 5. 10. 2016 od 9:00 v Brně v budově
regionálního odboru SZIF, Kotlářská 53. Na školení je možné se přihlásit na odkazech níže.
Přihlaste se na školení v Praze 4. 10. 2016 zde.
Přihlaste se na školení v Brně 5. 10. 2016 zde.
Poznámka:
Do připravené mailové šablony, která se otevře ve Vašem e-mailovém
klientovi po otevření odkazu (Ctrl + kliknutí na odkaz), uveďte prosím jména všech zúčastněných
osob, aby bylo možné zajistit jejich bezproblémové odbavení při vstupu do budovy Ministerstva
zemědělství, resp. do budovy SZIF v Brně.
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