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Pro tvorbu specializovaných map byly použity datové zdroje Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 

a Českého statistického úřadu. Dále výsledky vlastních výzkumů autorského kolektivu v oblasti dotací do lesního hospodářství České republiky, zejména pak výsledky řešení 

projektu QH71296. Výše uváděných čerpaných finančních prostředků se vztahují k místu realizace projektů financovaných v rámci lesního hospodářství z vybraných podopatření 

náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Z časového hlediska jsou šetřena data za jednotlivé roky období 2008-2011. Soubor map byl zpracován 

v rámci řešení projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování 

lesů. 

Jedním z cílů uplatnění specializovaných map je poskytnout uživatelům, tj. státní správě, vlastníkům a správcům lesa, mapový podklad jako zásadní informační zdroj pro  hodnocení 

a budoucí optimalizaci toku veřejných finančních prostředků na realizaci projektů financovaných v rámci Osy II. 

Soubor specializovaných map bude sloužit výzkumu a praxi jako podklad pro hodnocení toku veřejných finančních prostředků do lesního hospodářství z Osy II. Mapy podchycují 

místa realizace projektů, které byly součástí proplacených žádostí o dotaci. Poskytují analyzovaný materiál, který v rámci lesního hospodářství vytváří podklad pro efektivnější 

rozhodování o alokaci a podmínkách čerpání veřejných finančních prostředků do konce tohoto a v následujícím programovém období. 

Předpokládaný přínos spočívá v tom, že nebude nutné hledat jednotlivá vstupní data pro zjištění výše čerpání veřejných finančních prostředků na realizaci projektů, které byly 

součástí žádosti o dotaci v rámci Osy II v jednotlivých letech 2008-2011. Další přínos představuje možnost rychlého a přehledného srovnání výše čerpaných veřejných finančních 

prostředků. 
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Dotace čerpané fyzickými osobami v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2008.
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Dotace čerpané fyzickými osobami v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2009.

0 50 10025 Km

³
Počet žádostí v podopatření

3

II.2.4.1a

II.2.4.1b

II.2.4.2

Výše dotace [Kč.ha-1]
0

1 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 40

> 40



Dotace čerpané fyzickými osobami v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2010.
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Dotace čerpané fyzickými osobami v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2011.
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Dotace čerpané obchodními společnostmi v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2008.
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Dotace čerpané obchodními společnostmi v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2009.
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Dotace čerpané obchodními společnostmi v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2010.
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Dotace čerpané obchodními společnostmi v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2011.
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Dotace čerpané družstvy a sdruženími v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2008.
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Dotace čerpané družstvy a sdruženími v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2009.
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Dotace čerpané družstvy a sdruženími v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2010.
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Dotace čerpané družstvy a sdruženími v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2011.
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Dotace čerpané státními a souvisejícími organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2008.
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Dotace čerpané státními a souvisejícími organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2009.

0 50 10025 Km

³
Počet žádostí v podopatření

1

II.2.4.1a

II.2.4.1b

II.2.4.2

Výše dotace [Kč.ha-1]
0

1 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 40

> 40



Dotace čerpané státními a souvisejícími organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2010.
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Dotace čerpané státními a souvisejícími organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2011.
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Dotace čerpané obcemi a příspěvkovými organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2008.
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Dotace čerpané obcemi a příspěvkovými organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2009.
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Dotace čerpané obcemi a příspěvkovými organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2010.
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Dotace čerpané obcemi a příspěvkovými organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v Kč.ha-1 lesní půdy včetně počtu proplacených žádostí podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

© 2012 FLD ČZU

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Plocha lesní půdy krajů vychází z celkové plochy lesní půdy v jednotlivých krajích České republiky. Počet žádostí představuje skutečný počet proplacených žádostí o dotaci v rámci vybraných
podopatření v roce 2011.
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Dotace čerpané fyzickými osobami v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2008.
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Dotace čerpané fyzickými osobami v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2009.
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Dotace čerpané fyzickými osobami v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
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Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2010.
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Dotace čerpané fyzickými osobami v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2011.
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Dotace čerpané obchodními společnostmi v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2008.
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Dotace čerpané obchodními společnostmi v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2009.
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Dotace čerpané obchodními společnostmi v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2010.
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Dotace čerpané obchodními společnostmi v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2011.
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Dotace čerpané družstvy a sdruženími v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2008.
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Dotace čerpané družstvy a sdruženími v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2009.
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Dotace čerpané družstvy a sdruženími v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2010.
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Dotace čerpané družstvy a sdruženími v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2011.
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Dotace čerpané státními a souvisejícími organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2008.
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Dotace čerpané státními a souvisejícími organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2009.
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Dotace čerpané státními a souvisejícími organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2010.
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Dotace čerpané státními a souvisejícími organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2011.
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Dotace čerpané obcemi a příspěvkovými organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2008
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2008.
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Dotace čerpané obcemi a příspěvkovými organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2009
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2009.
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Dotace čerpané obcemi a příspěvkovými organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2010
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2010.
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Dotace čerpané obcemi a příspěvkovými organizacemi v Ose II PRVČR v roce 2011
podle krajů v tis. Kč včetně podílu čerpání podle podopatření
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, podopatření II.2.4.1a, II.2.4.1b, II.2.4.2

Autoři:
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, FLD, ČZU v Praze

Výstup z projektu:
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

© 2012 FLD ČZU

Finanční prostředky byly čerpány v rámci podopatření II.2.4.1a Obnova lesního potenciálu po kalamitách, II.2.4.1b Zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích,
náležejících do Osy II, Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Každý kraj představuje region realizace projektu, jehož realizátorem byl úspěšný žadatel uvedené právní formy o dotaci.
Výše dotace vychází ze skutečného množství čerpaných finančních prostředků v jednotlivých krajích. Podíl čerpání podle podopatření představuje poměr čerpání dotací mezi vybranými
podopatřeními, v rámci kraje a uvedené právní formy úspěšného žadatele, v roce 2011.
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