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Předmět:

'Zvolenovice',,' Zatec (obec.zatec@tiscali. cz)'
informace pro vlastníky lesa

Příznak pro zpracování:
Stav příznaku:

Zpracovat

Kategorie:

Červená kategorie

Opatřeno příznakem

Dobrý den, ahoj,

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního
příspěvku na zmírněnídopadů kůrovcovékalamity v lesích za období od 1. t0.2aL7 do 3l.
t2, zat'B.

Yýzva

se vyhlašuje v podobě Zásad, kterymi §e stanovují podmínky pro poskytování
finančníhopříspěvku na zmírněnídopadů kůrovcovékalamity v lesích za období od 1. 10.

2017 do 31 . 12.2018 (čj. 49334l2a19-1ÝIZE-I622l ze dne 28. lL.2019). Příjem žádostí
nestátních vlastníku probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2.2020.

Žádosti se poyinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele
zveřejněného (včetně uživatelské příručky)na webových stránkách NIZe {viz. níže).Na
těchto strankách také nalezrtete znění zásad dotačníhoprogramu, stručnou příručkupro
žadatele a dalšíinformace.
httpl{gjtgri,czlpqblic/ryeblmzeilesy/lpsnictvil'p§ptqvaqi-a-qcbrana-lesulkurovcovakalamita/fi nancni -irri sp§vki,-na-kurovgovef
Pro případnédotazy bylaňizena telefonní linka MZe:221815 031, ÚT 12:00 hod.

Email pro metodické dotazy: prispevky*kurovec@mze.cz
Email pro technické dotazy: helpdesk@mze.cz
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Črod 8:00

do

Většina vlastríkůlesa v rámci ORP Telč je bohužel silně zasaženakůrovcovoukalamitou a
jejími dopady. Ztoh*o důvodu Yás žádám o zveřejnění této informace způsobem obvyklým
ve Vašíobci. Bylo by škoda, kdyby se vlastníci lesa nepokusili využítnabízenou částečnou
finančníkompenzaci.
Děkuji Vám za spoluprác\ apřeji pohodový zbytek dne
S pozdravem

lng. Vlastislav SOUKUP
tel. č. + 42CI 724 135 466,567 772
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vedoucí odboru životníhoprostředí
Městský úřad Telč
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