Příloha č. 5
Poznámka

Náležitosti podání - přehledně
I.

Elektronická žádost - ohlášení



kompletně vyplněný formulář v aplikaci eDotace
e-formulář

II.

Dotazník k posouzení motivačního
účinku (příloha č. 1)



obce a velké podniky v aplikaci eDotace
formulář

Žádost o dotaci je možné podat pouze po předchozím podání ohlášení pro dané dotační období v programu eDotace.
Dotační období: v příslušném roce od 01. 04. do 31. 03. následujícího roku
III.

Žádost o dotaci (příloha č. 2)



(po podání ohlášení do třech měsíců po
ukončení prací, nejdéle do 31. 03.)

IV.

Příloha k žádosti o dotaci (příloha č. 3)









V.

kompletně vyplněný formulář,
uvedení požadované částky
podpis žadatele
a další požadované údaje

kompletně vyplněný formulář
potvrzení příslušného odborného lesního
hospodáře (podpis)
jedna oplocenka se rovná jeden řádek
pokud je v jednom porostu více oplocenek, každá
oplocenka je zaznamenána zvlášť do
samostatného řádku přílohy č. 3
pokud je více druhů MZD v jedné oplocence,
uvedou se do kolonky v příloze č. 3 všechny
dřeviny
pokud je jedna oplocenka ve více porostech,
uvedou se do kolonky v příloze č. 3 všechny
porosty
žadatel má povinnost v případě více než jedné
stránky přílohy č. 3 používat elektronické
vyplnění přílohy prostřednictvím aplikace Foresta
„Modul pro žadatele“

Odborné přílohy


průvodní list





grafický zákres





foto





doložení výjimky



průvodní list použitého reprodukčního materiálu
(případně čestné prohlášení v souladu s novelou
zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, § 29 odst. 5,
vyhl. č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
zákres do lesnické mapy, nejlépe obrysové a v
měřítku 1 : 5 000 – číslo oplocenky zakreslené na
mapě odpovídá číslu řádku na příloze č. 3.
průkazné foto dokumentující splnění předmětu
dotace (1 oplocenka – 1 foto, číslo fotografie
oplocenky odpovídá číslu řádku na příloze č. 3 a
zákresu)
v případě uplynutí zákonné lhůty pro zalesnění
lesního porostu (u DT O) doložit výjimku o
prodloužení této lhůty od příslušného orgánu
státní správy lesů (§ 31 odst. 6 lesního zákona)

formulář

formulář

e- formulář
aplikace Foresta
„Modul pro žadatele“

VI.

Ostatní přílohy


kopie smlouvy
opravňující užívání pozemku





souhlas vlastníka





plná moc





přehled majetkových vztahů





bankovní účet



v případě, že žadatelem o dotaci je osoba odlišná
od vlastníka pozemku, přikládá kopii smlouvy
opravňující užívání pozemku (např. nájemní,
pachtovní aj.)
osoba odlišná od vlastníka pozemku přikládá
písemný souhlas vlastníka pozemku
s poskytnutím dotace, není-li tento souhlas
explicitně vyjádřen ve smlouvě opravňující
užívání pozemku
v případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví
více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba,
která
a) má většinový spoluvlastnický podíl
b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalšími
spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem
na pozemku většinový podíl počítaný podle
velikosti podílů
identifikace osob zastupující právnickou osobu
(příloha č. 4)
doklad o existenci bankovního účtu žadatele

