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SPUŠTĚNÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA ROK 2016 PRO 

LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ 2007-2013 A 

2014-2020 

V Praze dne 22. dubna 2016 

Vážení žadatelé, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o spuštění příjmu žádostí o dotaci pro rok 2016 v rámci lesnických 

závazkových opatření z Programu rozvoje venkova 2007-2013 a 2014-2020.  

 

Řádný termín ukončení příjmu je 16. 5. 2016.  

 

Tato informace platí pro žadatele zařazené do lesnicko-environmentálního opatření (dle nařízení vlády č. 

53/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a opatření Natura 2000 v lesích (dle nařízení vlády č. 147/2008 

Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dále pro žadatele, kteří v letošním roce podali žádost o zařazení do 

podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo ochrana a reprodukce genofondu 

lesních dřevin (dle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

 

Preferovaný způsob podávání žádostí o dotaci je s využitím aplikace fLPIS a Portálu farmáře SZIF. Jiné 

způsoby podání nejsou žádoucí a žadatelé by je měli využít pouze v krajních případech! 

 

Stávající žadatelé, kteří nemají v aplikaci fLPIS přiřazený svůj LHP/O, mají povinnost před podáním 

žádosti o dotaci doložit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF („OPŽL“) právní důvody užívání (v případě, 

že žadatel není vlastník) společně s formulářem „Souhlas vlastníka se zařazením“. Tento formulář je ke 

stažení na www.szif.cz. 

 

Žadatelé, jež mají přiřazený LHP/O, mohou žádost o dotaci podat i z pohodlí domova či kanceláře bez 

návštěvy OPŽL. 

Veškeré podrobné informace jsou k dispozici v příručkách a manuálech, jež jsou ke stažení na stránkách 

www.szif.cz (sekce PRV 20007-2013 / Osa II. / 2. / Ke stažení; PRV 2014-2020 /Opatření / M15 Lesnicko-

environmentální a klimatické služby a ochrana lesů / Ke stažení). 
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