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Dovoľujem si Vás informovať, že najbližších týždňoch má byť vyhlásená výzva z Programu rozvoja vidieka, ktorej 
cieľom bude podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a 
katastrofickými udalosťami zlepšením vodného hospodárstva v lesoch. Podopatrenie 8.3. 
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
▪ celková výška oprávnených výdavkov – minimálne 10 000  EUR, maximálne 200 000 EUR 
▪ alokácia výzvy je 10 000 000 EUR 
▪ oprávnenými žiadateľmi budú:  subjekt, ktorý obhospodaruje les vlastný alebo zmluvne neštátnym vlastníkom 

(súkromný les, cirkevný les, obecný les, lesy združení občanov či obcí) ale aj lesy vo vlastníctve štátu (LESY SR, 
š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.) 

▪ pre túto výzvu bude oprávneným miestom realizácie projektu územie celého Slovenska, vrátane 
Bratislavského kraja  

▪ maximálna dĺžka realizácie projektu - do konca roku 2025 
▪ Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci tejto výzvy maximálne jednu ŽoNFP 

 
Intenzita grantu:  

 
• 100 % z oprávnených výdavkov projektu (formou refundácie, s možnosťou poskytnutia zálohovej platby do 

výšky maximálne 50%) 
 
Podmienky: 

 
▪ žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných 

poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 
▪ žiadateľ nesmie byť v ťažkostiach. 

 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 

• zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, 
malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, 
zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;  

• budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych 
procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 o lesoch; 

• budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených 
hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si 
nevyžaduje stavebné povolenie 

 
 
 
Pre viac informácií ma prosím neváhajte kontaktovať 
 

Silvín Spáč 
GS Solutions, s.r.o. 
Stará Vajnorská 11, Bratislava, 831 04 
0948 059 810 
Silvin.spac@gs-solutions.sk 
www.gs-solutions.sk 

 
 

http://www.gs-solutions.sk/

