Príloha č. 1 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 pre Opatrenie 2.1 Obnova
potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi
1.

Súlad
riešenia
projektu
so
strategickými dokumentmi lesného
hospodárstva
1.1 Nadväznosť na LHP
Nadväzuje projekt na LHP?
(ak áno) Opis súladu projektu s LHP
(vrátane prípadných prepojení odkazov na
text projektu a LHP).
Rieši projekt ozdravné a revitalizačné
opatrenia?
(ak áno) Opis akým spôsobom opatrenia
zahrnuté v projekte nadväzujú, resp. sú
v súlade s LHP (vrátane prípadných
prepojení odkazov na text projektu
a LHP).
Rieši projekt obnovu a ošetrovanie lesa?
(ak áno) Opis akým spôsobom opatrenia
zahrnuté v projekte nadväzujú, resp. sú
v súlade s LHP (vrátane prípadných
prepojení odkazov na text projektu
a LHP).
Rieši projekt výstavbu, rekonštrukciu a
prestavbu lesných ciest?
(ak áno) Opis akým spôsobom opatrenia
zahrnuté v projekte nadväzujú, resp. sú
v súlade s LHP (vrátane prípadných
prepojení odkazov na text projektu
a LHP).
Rieši projekt protipožiarne opatrenia?
(ak áno) Opis akým spôsobom opatrenia
zahrnuté v projekte nadväzujú, resp. sú
v súlade s LHP (vrátane prípadných
prepojení odkazov na text projektu
a LHP).
1.2
Kompatibilita
projektu
s opatreniami zakotvenými v Uznesení
vlády SR č. 990/2007 o ochrane a
obnove smrečín
Hospodári žiadateľ v lesoch kde
zastúpenie smreka je vyššie ako 50 %?

Opis1
(max 2000 znakov)
Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Uviesť zloženie drevín.

1

V prípade, že je daná požiadavka pre projekt relevantná, uveďte stručný opis naplnenia jednotlivých indikátorov.
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Hospodári
žiadateľ
v
súlade
s ustanoveniami § 28 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov?
Hospodári
žiadateľ
v
súlade
s ustanoveniami § 19 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov?
Aké je cieľové zastúpenie drevín podľa
návrhu LHP?
Aké dreviny používa žiadateľ pri obnove
porastov?
Zdôvodnenie vhodnosti drevín.
Aké opatrenie sú potrebné pre zlepšenie
zdravotného stavu smrečín žiadateľa?
Aké opatrenia z toho sú predmetom
projektu?
Aké
%
oprávnených
výdavkov
z celkového objemu výdavkov uvedených
v ŽoNFP (časť A Žiadateľ, Bod 2. Výška
žiadaného finančného príspevku, Por. č.5)
je vynaložené na riešenie Uznesenia vlády
SR č. 990/2007 o ochrane a obnove
smrečín?
Aký objem výdavkov žiadateľ už
vynaložil na riešenie Uznesenia vlády SR
č. 990/2007 o ochrane a obnove smrečín
za predchádzajúce dva roky a aké plánuje
vynaložiť v najbližších troch rokoch?
Vynaložil žiadateľ aj vlastné zdroje nad
rámec dotačných?
Je predmetom projektu mechanická alebo
chemická
asanácia
aktívnych
chrobačiarov (smrekov napadnutých
podkôrnym hmyzom, z ktorých tento
škodca ešte nevyletel) a aktívnej
smrekovej kalamitnej hmoty (poškodené
stromy, vývraty a zlomy atraktívne pre
podkôrny hmyz)?
(ak áno) Opis opatrení, ktoré sú
obsiahnuté v projekte a ich súlad. Opis
účelu na ktorý sa tieto opatrenia realizujú
a ich dôsledok pre stav lesa.
Je predmetom projektu asanácia zvyškov
po ťažbe uhadzovaním a s následným
mechanickým ošetrením, chemickým

Áno

Nie

Stanovisko OLÚ
Áno

Nie
Opis

Áno

Áno

Nie

Nie
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ošetrením alebo pálením (v rámci
následného mechanického ošetrenia sa
rozumie štiepkovanie)?
(ak áno) Opis opatrení, ktoré sú
obsiahnuté v projekte a ich súlad. Opis
účelu na ktorý sa tieto opatrenia realizujú
a ich dôsledok pre stav lesa.
Je predmetom projektu v oblastiach
hynutia smrečín vybudovanie lesných
ciest, ak je to nutné pre vykonanie
opatrení proti podkôrnikovej kalamite
a pre protipožiarne účely?
(ak áno) Opis opatrení v technických
jednotkách sumárne za jednotlivé výkony
v JPRL ktoré lesná cesta sprístupňuje
Je
predmetom
projektu
aplikácia
biologických,
biotechnických
a
chemických prípravkov na ochranu rastlín
proti škodlivým činiteľom?
(ak áno) Zdôvodnenie účelu na ktorý sa
tieto
opatrenia
realizujú
a ich
predpokladaný dôsledok pre stav lesa.
Podal
žiadateľ
projekt
aj
v predchádzajúcej Výzve (bez ohľadu na
úspešnosť)?
(ak áno) Boli predmetom projektu
opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu
lesa v súlade s Uznesením vlády SR č.
990/2007 o ochrane a obnove smrečín?
(ak áno) Aký objem oprávnených
výdavkov vynaložil žiadateľ v tomto
smere a aký podiel to predstavovalo na
celkových výdavkoch projektu? (ak nie)
Prečo uvedené opatrenia neboli zahrnuté
v predchádzajúcom projekte?
Bol projekt v predchádzajúcej Výzve
úspešný?
Aký bude predpokladaný cieľový
zdravotný stav lesa po realizácii projektu?
1.3 Súlad s Národným lesníckym
programom
Realizuje projekt ciele Národného
lesníckeho programu?
(ak áno) Všeobecný opis súladu. Uviesť
akým spôsobom projekt rieši ciele NLP.
(ak nie) zdôvodniť prečo nerealizuje ciele
NLP.

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie
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Ktorý zo strategických cieľov NLP
projekt realizuje? A v rámci nich, ktoré
priority.
Ktorý strategický cieľ napĺňa projekt
v najväčšej miere?
Rieši
projekt
ekologické
obhospodarovanie lesov? (Priority 1, 2,
3).
(ak áno) Uviesť akým spôsobom projekt k
tomuto strategickému cieľu prispieva.
Uviesť podrobne aké priority NLP projekt
realizuje v rámci strategického cieľa a aký
podiel oprávnených výdavkov je možné
prideliť k uvedenému cieľu. Uviesť aký
bude predpokladaný prínos projektu k
naplneniu uvedeného cieľa/priorít a akým
spôsobom sa prejaví na zlepšení
hospodárenia v lese.
Rieši projekt Zlepšenie a ochranu
životného prostredia? (Priority 4, 5, 6).
(ak áno) Uviesť akým spôsobom projekt k
tomuto strategickému cieľu prispieva.
Uviesť podrobne aké priority NLP projekt
realizuje v rámci strategického cieľa a aký
podiel oprávnených výdavkov je možné
prideliť k uvedenému cieľu. Uviesť aký
bude
prínos
projektu
k naplneniu
uvedeného cieľa/priorít a akým spôsobom
sa prejaví na zlepšení hospodárenia v lese.
Rieši projekt zlepšenie kvality života?
(Priority 7, 8).
(ak áno) Uviesť akým spôsobom projekt k
tomuto strategickému cieľu prispieva.
Uviesť podrobne aké priority NLP projekt
realizuje v rámci strategického cieľa a aký
podiel oprávnených výdavkov je možné
prideliť k uvedenému cieľu. Uviesť aký
bude
prínos
projektu
k naplneniu
uvedeného cieľa/priorít a akým spôsobom
sa prejaví na zlepšení hospodárenia v lese
a ekonomike lesného hospodárstva.
Rieši projekt zvyšovanie dlhodobej
konkurencieschopnosti? (Priority 9, 10,
11, 12, 13).
(ak áno) Uviesť akým spôsobom projekt k
tomuto strategickému cieľu prispieva.
Uviesť podrobne aké priority NLP projekt
realizuje v rámci strategického cieľa a aký

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie
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podiel oprávnených výdavkov je možné
prideliť k uvedenému cieľu. Uviesť aký
bude
prínos
projektu
k naplneniu
uvedeného cieľa/priorít a akým spôsobom
sa prejaví na zlepšení hospodárenia v lese
a ekonomike lesného hospodárstva.
2. Ekologické aspekty riešenia
2.1 Ekologický dopad technológií,
preparátov a materiálov navrhnutých
v projekte na lesné prostredie
Aký má projekt dopad na životné
prostredie?
(pozitívny/negatívny/neutrálny) – uviesť
prečo.
Aké oprávnené výdavky prispievajú
k zlepšeniu životného prostredia? – uviesť
podrobné zdôvodnenie.
Aké oprávnené výdavky prispievajú
k zabráneniu
zhoršenia
životného
prostredia?
–
uviesť
podrobné
zdôvodnenie.
Sú obsahom projektu výdavky, ktoré
majú negatívny dopad na životné
prostredie? Ak áno uviesť prečo, aké %
oprávnených výdavkov tvoria, resp. aké
majú vyvažujúce pozitívne dopady?
Aké % z oprávnených výdavkov projektu
prispieva k zlepšeniu
životného
prostredia.
Aký priamy a nepriamy dopad majú
výdavky s pozitívnym alebo neutrálnym
dopadom na životné prostredie.
Majú oprávnené výdavky vplyv na
ochranu biotopov národného alebo
európskeho významu?

Áno

Nie
Opis

Aký je/bude ekologický dopad použitých
technológií/techník prístupu, ktoré sú
zahrnuté v projekte, resp. prostredníctvom
ktorých sa bude projekt realizovať (Uviesť
jednotlivé technológie a techniky prístupu
a zhodnotiť ich dopad na ekologické a
trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.
Aký je/bude ekologický dopad použitých
preparátov, prípravkov, ich aplikácie ktoré
sú
zahrnuté
v projekte,
resp.
prostredníctvom ktorých sa bude projekt
realizovať Zhodnotiť ich dopad na
5
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ekologické
a
trvalo
udržateľné
hospodárenie v lesoch).
Aký
je/bude
ekologický
dopad
navrhovaných stavebných materiálov
a postupov ako aj stavebného diela ako
celku ktoré sú zahrnuté v projekte, resp.
prostredníctvom ktorých sa bude projekt
realizovať. (Uviesť jednotlivé položky
a zhodnotiť ich dopad na ekologické
a trvalo
udržateľné
hospodárenie
v lesoch).
2.2 Príspevok projektu k certifikácii
lesov (súlad projektu s parametrami
certifikácie lesov, resp. ako prispeje
projekt k získaniu certifikácie lesov)
Realizuje sa projekt v certifikovaných
lesoch?
(ak áno) V ktorej certifikačnej schéme je
les certifikovaný?
Vyhodnotenie
súladu
projektu
s podmienkami,
ktoré
je
vlastník
certifikátu povinný dodržať (PEFC, resp.
FSC).
(ak áno) Uviesť či a akým spôsobom
projekt prispieva k certifikácii.
(ak nie) Uviesť či žiadateľ má záujem
o certifikáciu lesa.
(ak áno) Uviesť či už k dátumu podania
žiadosti o NFP požiadal o vydanie
certifikátu.
(ak áno) Uviesť akým spôsobom projekt
napomôže
splneniu
podmienok
certifikácie.
Ak
žiadateľ
nehospodári
v certifikovaných lesoch – uviesť
odôvodnenie
prečo
o certifikáciu
nepožiadal.
2.3
Použitie
ekologických
a environmentálne vhodných metód
a postupov v projekte
Sú v projekte použité ekologické
a environmentálne
vhodné
metódy
a postupy?
(ak áno) Uviesť o ktoré ide a aké sú ich
dopady.
(ak nie) Aké iné metódy a postupy sa
v projekte využijú a aký bude ich dopad
na životné prostredie a trvalo udržateľné

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie
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Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi
hospodárenie v lesoch.
V prípade ak je projekt zameraný na
revitalizáciu a ochranu lesa obsahuje
biopreparáty, biotechnické prípravky,
alebo iné pre prírodu šetrné prípravky,
a využitie
ekologických
technológií
aplikácie ako je ULV, ekologické emulzie
ako nosiče prípravkov proti hmyzu a
hubám, špeciálne hnojivá obsahujúce
komponenty podľa predchádzajúcich
pôdnych rozborov a podobne?
V prípade ak je projekt zameraný na
obnovu, ošetrovanie a výchovu lesa
uvažuje s environmentálne vhodnými
postupmi a technológiami a či rešpektuje
ekologické zásady trvalo udržateľného
hospodárenia v lese (Prosilva a pod.)?
3. Benefity projektu, multivyužiteľnosť,
verejnoprospešný charakter
3.1 Realizovateľnosť projektu
Počas akého obdobia sa bude projekt
realizovať?
Aké zdroje žiadateľ využije (vlastné,
cudzie)? Ak kombináciu uviesť pomer.
Má žiadateľ všetky zdroje na realizáciu
projektu k dispozícii (na účte, úverový
prísľub, úverová zmluva, dodávateľský
úver...) alebo bude problém riešiť až
počas realizácie projektu? (prípadné
odkazy na dokumenty).
Realizoval by žiadateľ projekt pri danom
zabezpečení
zdrojov
aj
v prípade
neúspešnosti
projektu?
Uviesť
zdôvodnenie prečo áno, resp. prečo nie.
Aká by bola návratnosť alebo ekonomický
dopad na ďalšie hospodárenie?
Aký bude celkový objem oprávnených
výdavkov. Uviesť presné rozdelenie
oprávnených výdavkov do skupín
(ozdravné
opatrenie,
lesné
cesty,
protipožiarne opatrenia).
Aký hospodársky výsledok dosiahol
žiadateľ v rokoch 2006, 2007 a 2008 (je
potrebné uviesť 4 údaje, vrátane priemeru

Áno

Nie

Podrobný opis

Áno

Nie

Podrobný opis

vlastné

cudzie
Opis

Áno

Nie

Podrobný opis
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za uvedené tri roky – v prípade ak
žiadateľ začal hospodáriť neskôr uvedie
dostupné údaje a ich priemer)?
V prípade ak sa v projekte realizujú
ozdravné opatrenia – uviesť pomer
predpokladaných nákladov k výmere lesa.
V prípade ak sa opatrenia realizujú len na
časti výmery – uviesť dodatočný pomerný
ukazovateľ
–
OV
na
ozdravné
opatrenie/dotknutá výmera lesa. V prípade
rôzneho charakteru ozdravných opatrení
môže žiadateľ podporne uviesť aj bližšie
členenie.
Uviesť predpokladané priemerné náklady
na technickú jednotku. V prípade výrazne
vyšších nákladov ako sú bežné v regióne,
uviesť ich zdôvodnenie.
V prípade ak sa v projekte realizujú lesné
cesty uviesť priemerné náklady na 1km –
v členení podľa (OV na nové hlavné lesné
cesty, OV na nové nespevnené lesné
cesty, OV na rekonštrukciu hlavných
lesných ciest, OV na rekonštrukciu
nespevnených lesných ciest). V prípade
výrazne vyšších nákladov ako sú bežné
v regióne, uviesť ich zdôvodnenie.
V prípade ak sa v projekte realizujú
protipožiarne opatrenia – uviesť pomer
OV k výmere lesa. Osobitne uviesť
monitorovacie systémy.
Uviesť predpokladané priemerné náklady
na technickú jednotku. V prípade výrazne
vyšších nákladov ako sú bežné v regióne,
uviesť ich zdôvodnenie.
Prínosy (ekonomické, ekologické atď.)
z realizácie projektu budú len v rokoch
realizácie alebo aj do budúcnosti?
3.2 Využitie moderných technológií
a high-tech v rámci projektu
Budú v projekte použité moderné alebo
inovatívne high-tech technológie?
(ak áno) Uviesť aké, resp. pri ktorých
činnostiach budú využité.
Bude projekt realizovaný výhradne za
použitia
moderných
a inovatívnych
high- tech technológií alebo čiastočne?

Áno

Nie
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Aké sú prínosy použitých technológií
oproti štandardným?
3.3
Komplexnosť
projektu
(komplexnosťou
sa
rozumie
jednoznačnosť zamerania sa na potreby
v poradí
priorít
alebo
v poradí
priestorovom,
s cieľom
predísť
chaotickému vynakladaniu výdavkov).
Rieši projekt všetky potrebné opatrenia
v lesoch u žiadateľa?
Ide o projekt zameraný na jeden/dva roky,
riešiaci len aktuálne problémy bez
dodatočných budúcich prínosov?
Považuje žiadateľ projekt za komplexné
riešenie svojich aktivít na roky
2009 – 2012?
Rieši projekt viacero nesúvisiacich aktivít
– medzi ktorými nie je priamy alebo
nepriamy súvis?

Áno

Nie

Prípadné vyjadrenie
Áno
Nie
Prípadné vyjadrenie
Áno
Nie
Prípadné vyjadrenie
Áno

Nie
Opis

Áno

Nie

Nadväzujú na seba jednotlivé činnosti?
Opis
Má projekt jednu alebo viacero priorít,
resp. činností (Uviesť podiel na
oprávnených výdavkoch aj zdôvodnenie
vo vzťahu k potrebám žiadateľa – napr.
lesné cesty)?
Ak sa projekt zameriava prevažne len na
jednu skupinu činností – uviesť
zdôvodnenie prečo – napr. lesné cesty
Ak sa projekt zameriava na viacero
činností – uviesť prečo.
Aká je súvislosť medzi výdavkami na
jednotlivé činnosti (napr. ak sa kombinujú
lesné cesty s ozdravnými opatreniami)?
Ak projekt rieši viacero činnosti, rieši ich
všetky v rovnakých JPRL (geografická
súvislosť) alebo rieši jednotlivé činnosti
v rozdielny JPRL. Ak v rozdielnych, je
potrebné uviesť zdôvodnenie potrieb
a zdôvodnenie komplexnosti prístupu –
hodnotiť sa bude s ohľadom na
priestorové
a veľkostné
pôsobenie
žiadateľa.
3.4 Prínos projektu pre okolitých
vlastníkov lesa
9
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Má projekt prínos aj pre okolitých
vlastníkov lesa alebo rieši prínosy
výhradne pre žiadateľa?
V prípade ak má projekt prínosy aj pre
okolitých žiadateľov – je potrebné
podrobne uviesť aké.
Sú prínosy pre okolitých žiadateľov
v oblasti činností – Revitalizácia,
ochranné a obranné opatrenia v lesoch
poškodených biotickými, abiotickými
a antropogénnymi
škodlivými
činiteľmi?
Sú prínosy pre okolitých žiadateľov
v oblasti činností – obnova lesných
porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova
lesov v lesoch poškodených biotickými
a abiotickými
a
antropogénnymi
škodlivými činiteľmi?
Sú prínosy pre okolitých žiadateľov
v oblasti činností – výstavba, dostavba,
prestavba a rekonštrukcia lesných ciest
v rámci protipožiarnych a ozdravných
opatrení; výstavba, rekonštrukcia, opravy
a údržba protipožiarnych nádrží?
Sú prínosy pre okolitých žiadateľov
v oblasti
činností
–
budovanie
protipožiarnych pásov a priesekov; ich
čistenie a údržba?
Sú prínosy pre okolitých žiadateľov
v oblasti činností – budovanie a prevádzka
protipožiarnych
monitorovacích
a
výstražných systémov?
V prípade ak má projekt prínosy aj pre
okolitých žiadateľov – uviesť bližší opis.
Opis môže byť všeobecný s uvedením
napr. dotknutej výmery iných vlastníkov
(najmä v prípade veľkých žiadateľov)
alebo konkrétny napr. s uvedením
konkrétnych susediacich žiadateľov so
zdôvodnením alebo aj s ich prípadnými
podpornými
vyjadreniami
alebo
prípadnými vyjadreniami starostov obcí,
odborných organizácií).
Prínos projektu pre lokálne komunity
(jednotlivé prínosy sa môžu aj nemusia
kombinovať pre úplnú úspešnosť, prínosy

Áno

Nie
Opis

Áno

Nie
Opis

Áno

Nie
Opis

Áno

Nie
Opis

Áno

Nie
Opis
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Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi
si môže aj nemusí dať žiadateľ na podporu
potvrdiť).
Má projekt prínos pre lokálne komunity
(obce/združenia/mikroregióny)?
(ak áno) Uviesť aké. Prípadne doplniť
o vyjadrenia
zainteresovaných
obcí,
organizácií, predstaviteľov.

Áno

Nie

Áno

Nie

Má projekt prínos pre jednu obec?
(Ak áno) Opísať o aký prínos ide
Áno
Nie
Má projekt prínos pre viacero obcí?
(Ak áno) Opísať o aký prínos ide
Ak má projekt prínos aj pre lokálne
komunity/združenia/spolky/organizácie
iného charakteru ako sú obce – uviesť
podrobne.
Má
projekt
prínosy
v oblasti
verejnoprospešných funkcií lesa?
Má projekt prínosy v oblasti rozvoja
miestnej infraštruktúry?
Má projekt
v regióne?

dopad

na

zamestnanosť

Má projekt dopad na rozvoj podnikania
iných subjektov v danej lokalite – napr.
turizmus, poľovníctvo atď...?
Má projekt dopad na zlepšenie života
vidieckeho obyvateľstva?

Áno

Nie

Uviesť aké a bližší opis
Áno
Nie
Uviesť aké a bližší opis
Áno
Nie
Uviesť aké a bližší opis
Áno
Nie
Uviesť aké a bližší opis
Áno
Nie
Uviesť aké a bližší opis
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