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napadl naše lesy a ty se nám mění p ed očima.
"Ktjrovec
Pokud nebudeme s k rovcem aKivně bojovat a nebudeme
lesy obnovovat, m Že to mít nedozírnénásledky. od velk ch
změn klimatu, p es proměny krajiny a špatné zadrŽování
vody v ní aŽ po drtirn dopad na cestovní ruch. V neposlední
aděje ohrožen i náš národnÍsport - sběr hub.

KuRovcovou KAIÁMITU

Proto jsem rád, že Královéhradeck kraj p ipravil pro majitele
lesri s v. měrou do 50 hektarťr dotačnítitul. Ten jim pom Že

oornČruÍ PRoGRAM:

Podpora hospoda enív lesích asanace k lovcového d íví(2oZPD1o)

PoDÁVÁNí ŽÁoosrÍ uoŽruÉ oo:

30. 10.2020

DotačnÍprogram je určen pro Všechny VlastnÍky
lesťr s 4íměrou lesních pozemkťr do 5o hektar .

DoTAcE lzEŽÁDAT NA:

JAK PoDATŽÁDosT:
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TěŽbu a p iblíŽeníkÚrovcov,. ch
strom odrťrd smrku jednotnou
sazbou ve rn ši 150 Kčza 1' m'd eva.

Žádost Vypl te v dotačnímportále
Královéhradeckého kraje na adrese dotace.krkralovehradecky.cz (sekce Životn í prost ed i).
Nejprve se zaregistrujte do systému, poté Vypl te
elektron ickou Žádost, kterou odešlete. Násled ně

Žádatlze za p edpokladu, Že bude
současně provedena asanace jedním z
následujících zprlrsob :

.
.
.

ji i Vytiskněte a podepište.

zakryIí diívíinsekticidní sítí
ošet ení d ívíinsekticidním post ikem
odkornění d íví
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Žádost odešlete až po ukoněení těžby nebo
stavby oplocenky. Ukončeníprací musí v Žádosti
potvrdit i lesní hospodá p sobícív dané oblasti

V stavbu oplocenek k zajištění

(více na www.svol.cz).

nové r4sadby d evin v místech
vytěŽen ch napaden ch lesních porostrj.
Dotovaná částkaje ve vši 70 Kč za 1 m
vybudované oplocenky.

Žadatel musÍ dodrŽet podmínky:
. zastoupení smrku v oplocence bude činit
max. 30 % z celkového počtu
. v1 ška oplocení porostu nebo d evěné
oplocenky bude min. 160 cm
. oplocení musí b1lt udrŽováno ve funkčním
stavu do doby zajištění lesního porostu,
min. 5 let
. p edmětn1 lesní porost se nenachází v
pásmu ohroŽenípod vlivem imisíA, B dle
vyh|ášky o stanovení pásem ohroŽení

les

pod vlivem

imisí

Žádost o dotaci na aktivity provedené v roce 2019
musí b t podána do 31. 10' 2019. Aktivity od 1. 11.
2019 budou uznatelné v lámci žádostína rck2o2o.

VícE lNFoRMAcÍNA:
d

ota ce. kr- kra I oveh rad ecky.

Podepsanou Žádost odešlete na adresu Krajsk1
u ad Královéhradeckého kraje, oddělení
krajsk ch dotací, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové' K žádosti je nutné
doloŽit fotodokumentaci a zákres v mapě.

Vjedné Žádosti lze zahrnoutjak těŽbu, tak stavbu
oplocenky' Min. v še dotace musí b t 5 00o Kě.
Max. v. šejednéŽádosti a zárove strop pro
jednoho Žadateleje 50o 000 Kč. o dotaci lze
Žádat opakovaně aŽ do Wše 5o0 000 Kč v
součtu Žádostí za rok2o2o'

Dotace na podporu hospoda enív lesích asanace k rovcového d ívÍseneposkytuje do
státních lesr]l a lesťr v národnÍm parku a jeho
ochranném pásmu a v rjzemí pro obranu státu.
Pokud

dan lesní pozemek vlastní více osob,

musíspoluvlastníciudělit Žadateli plnou moc.
KOI{TAKN

cz

Bc. Ond ej Knotek, tel.: 495 8tT 259
e-mail: oknotek@kr-kralovehradecky.cz

s

potlačenímk rovcové kalamity,

s obnovou porostri a s

preventivními

opat enÍmi.
ProsÍm, využUte náš dotačnítitula bojujme společně proti

k

rovci."

JIRI STEPAN
t{ETMltN t(RAtovÉHRADEcKÉHoKRA,E

KAREL KLíMA

voDní lospooÁŘswí,
Žuorwí pnosr EDí A zEMĚDĚLswí
RADN! PRo

náš kraj vidÍme smysluplné ešenív drjsledné
"Pro
a odborně poučenéadaptaci na drjsledky celkového
oteplení. Sem pat í i nápravná opatení v kulturní krajině
a lidsk ch sídlech. Prvním testem se však stává obnova
lesního hospodá stvÍ po p echodu k rovcové kalamity.
Mal; m vlastník m lesa proto nabÍzíme bonus za rychlé
odstranění čerstvě napadeného krjrovcového d eva
a podporu oplocenek pro novou smišenou v.
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PAVEL HECKO

RADNí PRo oBlÁsT REGloilÁLNiHo RoaíoJE,
EvRoPsK cH GRANTŮ, DoTAcí A cEslovÍ{í RUCH

,,Snadná administrativa žádosti o dotaci je zárukou
rychl ch peněz zpálky do lesa. Jednoduché WplněnÍ
Žádosti umoŽ uje Všem Žadatel m okamŽitě reagovat na
krizovou situaci, která nastala. Dotace na likvidaci
krjrovcové kalamity je pr běŽná a lze o ni Žádat témě
kdykoliv. Našich 10 milion je vašÍmprvním krokem pro
váš nov. les.''

