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Výzva
k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných
lučních enklávách EVL Krkonoše
Evropská komise prostřednictvím projektu LIFE CORCONTICA podporuje obnovu vybraných
krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP na
zvýšené náklady při obnově hospodaření s vlastníky či nájemci pozemků na těchto enklávách. Příspěvek může být spolufinancován z Programu na obnovu přirozených funkcí krajiny
nebo Programu péče o krajinu.
1. Příjemce příspěvku
O příspěvek může žádat majitel případně majitelé pozemku nebo nájemce s právem vykonávání zemědělské činnosti po vegetační sezónu (1. 4. – 30. 10.), na níže uvedených enklávách v hranicích vymezených managementovými plány (přílohy 2).
Příspěvek není možné poskytnout na ty činnosti na daném pozemku, které jsou podpořeny
nebo jsou povinné v rámci jiných programů financovaných z prostředků EU, např. Programu
Rozvoje Venkova, zejména tzv. agroenviromentální opatření (příloha 4, Obecná pravidla).
2. Seznam lučních enkláv, kde je možné žádat o příspěvek
Enklávy s počátkem obnovy v letech 2014 a 2015
(v závorce je uveden počet let poskytování příspěvku)
Černá bouda (3)

Chaloupky (4)

Davidovy Boudy (3)

Latovo údolí (3)

Dolní Malá Úpa - Rennerovy boudy (3)

Mokré Jámy (3)

Dolní Malá Úpa u Kostela (3)

Přední Struhadla (3)

Erlebachova bouda (3)

Richterovy Boudy (4)

Friesovy boudy (4)

Rýchorský kříž (4)

Horní Malá Úpa - Nové Domky (3)

Špindlerova Bouda (3)

Husí Boudy (3)

Sklenářovice (3)

3. Informace o výši a době poskytovaného příspěvku
Výše příspěvku bude stanovena pro jednotlivé enklávy dle předpokládaných vstupů potřebných
k obnovení řádného hospodaření na dotčených pozemcích. Konkrétní výše poskytnutého příspěvku, budou stanoveny poskytovatelem příspěvku v příloze smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Předpokládanou výši příspěvku v jednom kalendářním roce lze orientačně dovodit z rozpisu prací
uvedených v managementových plánech (dále mng plánech) v příloze 2. a základních sazeb,
včetně jejich normativních úprav uvedených v ceníku v příloze 3.

4. Postup pro získání poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření:
Žadatel podá žádost na řádně vyplněném formuláři (příloha 1).
Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány v termínu:
od 1. 10. do 15. 11. 2013
Při splnění všech požadovaných podmínek bude žádost schválena do 15 dnů od ukončení příjmu
žádostí.
Nejpozději do 60 dnů od schválení žádosti bude žadateli navržena smlouva o poskytnutí příspěvku
na dobu dle mng plánu, mezi Správou KRNAP a žadatelem (dále příjemcem), ve které se žadatel
zaváže hospodařit na předmětných pozemcích nejméně po dobu 10 let po ukončení poskytování
příspěvku z vlastních či jiných zdrojů (např. tzv. agroenvironmentální opatření MZe). Před uzavřením smlouvy musí žadatel doložit právo vykonávat zemědělské činnosti na předmětných pozemcích po dobu příjmu příspěvku (2 – 4 roky) + 10 let.

5. Doplňující informace
Trvání smluvního vztahu po ukončení období poskytování příspěvku
Smlouvu bude možné vypovědět pouze po dohodě s poskytovatelem dotace na podkladě objektivních příčin znemožňujících příjemci vlastní hospodářskou činnost – za tyto objektivní příčiny se
považuje např.: ukončení nájmu ze strany vlastníka pozemku, zásah vyšší moci dle čl. 47 nařízení
Komise (ES) č. 1974/2006, restituce dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Postup pro uzavření nájemních smluv na pozemcích ve vlastnictví Správy KRNAP
I. Na následujících enklávách bude Správa KRNAP poptávat nájemce nezasmluvněných pozemků
v její správě v samostatném otevřeném poptávkovém řízení. Toto poptávkové řízení bude otevřeno
do 31. 11. 2013.
Dvoračky (4)
Rýchorská bouda (4)
Liščí louka (2)
II. Na pozemkových parcelách ve vlastnictví Správy KRNAP, jejichž souhrnná rozloha v rámci celé
enklávy je méně než 50% rozlohy celé enklávy a nejsou tudíž pro udělení příspěvku klíčové, použi-

