B. PROJEKT
1. Názov projektu
Obnova lesných porastov – spoločenstvo Vyšná Boca
2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Číslo opatrenia

8

Názov opatrenia

Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov

Názov schémy štátnej
pomoci

8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými
katastrofami a katastrofickými udalosťami
4 – Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Číslo schémy pomoci

SA.42026 (2015/XA)

Podopatrenie
Fokusová oblasť

3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu
Predpokladané ukončenie realizácie projektu
4. Miesto realizácie projektu
VÚC (kraj)
x

Žilinský

Okres
Liptovský Mikuláš

Obec (ulica)
Vyšná Boca

Katastrálne územie

Parcelné čísla

Vyšná Boca

-

Ciele projektu:
Cieľom projektu je zlepšenie životaschopnosti lesov a obnova produkčného potenciálu v lesoch
poškodených komplexom škodlivých činiteľov a to realizáciou preventívnych a ochranných
opatrení pri zalesňovaní porastov vhodnými drevinami, výchove a ošetrovaní porastov na
lesných pozemkoch vo vlastníctve Spolku bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná
Boca, ktoré sa nachádzajú v závere Bockej doliny pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier.
Konkrétnym zámerom pri napĺňaní hlavného cieľa je:
 posilňovanie biodiverzity a ekologickej stability lesov a zlepšovanie jeho verejno-prospešných
funkcií; udržanie resp. zvýšenie priaznivého stavu lesov preventívnymi a ochrannými
opatreniami
 znižovanie rizika pôdnej erózie;
 zvyšovanie absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenia vodohospodárskej funkcie
lesov, ako aj ostatných ekologických a environmentálnych funkcií lesov.
V rámci projektu sme zahrnuli činností v rámci revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev
(vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) v hospodárskych
a ochranných lesoch.
Medzi opatrenia, ktoré zlepšia životaschopnosť a zabezpečia revitalizáciu plôch po náhodných
ťažbách (vietor a lykožrút smrekový) sme zaradili tieto lesnícke opatrenia:
- príprava plôch na obnovu lesa uhadzovaním haluziny po ťažbe náhodnej bez pálenia,
- zalesňovanie sadbou,
- ochrana kultúr proti burine a nežiaducej vegetácií - vyžínaním,
- ochrana kultúr proti poškodzovaniu zverou – náterom repelentom
- výchova lesných porastov – prerezávky, výsek krov, odstraňovanie zbytkov po snehovej kalamite

Umiestnenie zmluvy o NFP:

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2389722&l=sk

Logo EÚ:

Slogan:
„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych
oblastí.“

