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OPATRENIE:
8  -    Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov
PODOPATRENIE:
8.3 - Podpora na na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými         katastrofami a katastrofickými udalosťami
FOKUSOVÁ OBLASŤ 
- PRIORITNÁ:
P4 -  Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným 
          hospodárstvom
1. KÓD PROJEKTU:
2. NÁZOV PROJEKTU:
Je projekt realizovaný cez MAS?
3. INFORMÁCIE O PRIJÍMATEĽOVI
  Obchodné meno: 
  IČO:
Sídlo/adresa konečného 
PSČ
Obec
Ulica
č.domu
prijímateľa
4. KONTAKTNÁ OSOBA PRE MONITOROVACIU SPRÁVU         
5. KATEGÓRIA1  PODNIKU:  
6. OZNAČTE JEDEN PREVAŽUJÚCI TYP AKTIVITY PROJEKTU
Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry
Zlepšenie zdravotného stavu lesov
7.  LES A TYP VLASTNÍKA LESA
Označte funkčnú typizáciu lesa (aj kombináciu), na ktorom je projekt realizovaný:
Obhospodarujete lesy vo vlastníctve:   
8. DOSIAHNUTÉ FYZICKÉ VÝSTUPY      Uveďte dosiahnuté fyzické výstupy ku všetkým aktivitám, ktoré ste realizovali projektom
Aktivita: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
Zahrádzanie bystrín v lesoch
Počet vybudovaných prehrádzok
Počet rekonštruovaných prehrádzok
Malé vodné stupne alebo ich zoskupenia
Úpravy korýt na bystrinách
Dĺžka projektom upraveného vodného toku v metroch   
  Budovanie a rekonštrukcia technických diel
  Uveďte vybudované technické diela:
Rozloha v m2:    
Objem v m3
Uveďte zrekonštruované technické diela:
Rozloha v m2
Objem v m3
Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch
 Počet drobných prekladaných   
 drevených hrádzok (zrubov):
Počet sypaných kamenných hrádzok:
Aktivita: Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry
Výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest
Dĺžka projektom vybudovaných ciest v m:
Dĺžka projektom zrekonštruovaných ciest v m:
Realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému
Výmera dosahu detekcie (monitorovaná plocha2) v ha:   
Protipožiarne monitorovacie veže a súvisiace prostriedky komunikácie
Výmera dosahu detekcie (monitorovaná plocha2) v ha:
Stupeň ohrozenia lesa požiarom (označte jeden alebo kombináciu v akom lese sa projekt realizuje)
Aktivita: Zlepšenie zdravotného stavu lesov
 Výmera územia na ktorom boli v rámci projektu zrealizované preventívne opatrenia malého rozsahu v ha3:       Opakované výkony na tej istej ploche sa do celkovej výmery nezapočítajú
mechanické odkôrnenie ležiacej hmoty a  kladenie  lapákov
Výmera v ha3:
aplikácia biologických  prípravkov (napr. feromónových lapačov)
Výmera v ha3:
aplikácia chemických prípravkov v lesných porastoch
Výmera v ha3:
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
   Ja, dolu podpísaný prijímateľ 4 / štatutárny orgán prijímateľa5 čestne vyhlasujem, že:
         - všetky informácie obsiahnuté v monitorovacej správe projektu sú pravdivé
         - monitorovacia správa je kompletná a úplná,
         - projekt je realizovaný v zmysle schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
                  a uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
 VYSVETLIVKY:
1 Pri zatriedení do kategórie „mikro, malých a stredných podnikov“ je žiadateľ povinný postupovať v zmysle odporúčania Komisie  2003/361/ES  - viď ŽoNFP.
2  Definícia monitorovanej plochy je vo výzve.
3 Výmera je definovaná ako súhrn výmer JPRL (porastov) v ktorých bolo opatrenie realizované.
4 V prípade FO
5 V prípade PO - Štatutárny orgán podpisuje v súlade s oprávnením konať za právnickú osobu podľa Obchodného zákonníka     (obchodné spoločnosti),  zriaďovacej listiny (príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené podľa zákona o rozpočtových     pravidlách), zmluvy alebo zakladateľskej listiny (právnické osoby zriadené podľa Občianskeho zákonníka) zákona (právnické osoby     zriadené na základe zákona). 
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