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Schválené žádosti o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 
Lesnická infrastruktura – průběžného schvalování – 20. 6. 2017 OPRAVA 

V Praze dne 26. června 2017 

Níže uvádíme opravu zprávy, která byla dne 20. června 2017 zveřejněna na webových stránkách SZIF. V tiskové zprávě ze dne 20. června 2017, 

byly chybně zveřejněny níže uvedené žádosti o dotaci jako schválené, přičemž schváleny být neměly. Chyba byla způsobena chybným bodovým 

hodnocením žádostí o dotaci. Tisková zpráva ze dne 20. června 2017 byla z webových stránek stažena dne 23. června 2017. 

 

Žádosti o dotaci, které byly vinou chybného bodového hodnocení žádostí uvedeny v tiskové zprávě ze dne 20. června 2017 jako žádosti o dotaci 

schválené, přičemž schváleny být neměly, jelikož správné bodového hodnocení žádostí je pod hranicí pro nedoporučené žádosti v rámci 

Doporučování z listopadu 2016) – žádosti budou neschváleny se správným bodovým hodnocením v další vlně schvalování operace 4.3.2 

Lesnická infrastruktura. 

Č. Registrační číslo Žádosti 
Počet 

bodů 
Název subjektu Název projektu Kč* 

Operace 4.3.2 

2 16/003/0432a/120/001658 45 Kinský dal Borgo, a.s. Lesní cesta Šlechtova 3 960 000 

3 16/003/0432a/120/004163 44 Obec Chlístovice Výstavba LC "Dubce" 2 750 652 

 

 

Žádosti o dotaci, u kterých bylo v tiskové zprávě ze dne 20. června 2017 chybně uvedeno bodové hodnocení žádostí (správné bodového 

hodnocení žádostí je nad hranici pro nedoporučené žádosti v rámci Doporučování z listopadu 2016) – žádosti budou schváleny se správným 

bodovým hodnocením v další vlně schvalování operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura. 

Č. Registrační číslo Žádosti 
Počet 

bodů 
Název subjektu Název projektu Kč* 

1 16/003/0432a/120/004209 52 Karel Kloud Rekonstrukce lesní cesty Selná II 1 259 901 

4 16/003/0432a/672/002001 38 Městské lesy Vsetín, s. r. o. Lesní cesta Polany II 2 234 776 

 

 

Žádost o dotaci uvedená v tiskové zprávě ze dne 20. června 2017 jako neschválená – žádost  

Č. Registrační číslo Žádosti 
Počet 

bodů 
Název subjektu Název projektu Kč* 

1 16/003/0432a/120/002787 25 Město Uhlířské Janovice Rekonstrukce LC Pod Kochánovem 2 817 602 
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Napravení výše uvedených chyb bude provedeno formou opětovného schválení/neschválení žádostí o dotaci s opravenými 

bodovými hodnoceními výše uvedených žádostí nejpozději do čtrnácti dnů (v další vlně průběžného schvalování žádostí). 

 

Za případné komplikace se tímto omlouváme. 
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