bod 23.4 příloha 1
Plán činnosti Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK pro rok 2022
Výbor pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále pouze „výbor“) se bude
v roce 2022 konat pravidelně před plánovaným zasedáním Zastupitelstva Ústeckého kraje a dle
potřeb projednání materiálů oddělení zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství a
odboru regionálního rozvoje.
Na zasedání výboru budou projednávány jednotlivé materiály dle aktuální potřeby, převážně z
následujících oblastí:
-

-

-

-

Dotační programy odboru životního prostředí a zemědělství, ke kterým budou v
průběhu roku vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí:
o
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let
2022 až 2025
o
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025 (oblast podpory Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí):
 Podpora včelařů na území Ústeckého kraje
 Podpora návrhu na změnu zobrazování stanovišť včelstev v systému
ELPIS
 Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje
 Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje
o
Aktualizovat dotační programy a doplňovat kritéria
Dotační programy odboru životního prostředí a zemědělství – plnění
schválených programů
o
schvalování návrhu přidělení dotace, dle rozhodnutí výběrové komise
o
odstoupení od smlouvy, změny smluv
o
návrh programů pro příští období
Stav lesů v Ústeckém kraji s ohledem na problematiku kůrovce
o
na základě informací z kalamitního štábu zpracovat mapu o výskytu kůrovce
zpřístupněné široké veřejnosti
Komplexní pozemkové úpravy
o
zvýšit komunikaci výboru a s pracovníky Státního pozemkového úřadu
Dotační programy odboru regionálního rozvoje
o
Program rozvoje venkova
o
Podpora místních akčních skupin
o
Podpora regionálních potravin a regionálních producentů
o
Zvýšit aktivity při rozvíjející se celostátní spolupráci za účelem prodeje
produktů z farem přímo koncovým zákazníkům
Další podněty k činnosti z oblasti zemědělství a venkova.

Termíny jednání Výboru pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje na
rok 2022
Výbor pro zemědělství a venkov ZÚK se bude scházet podle potřeby. Vždy však vzhledem
k plánovaným termínům Zastupitelstva Ústeckého kraje následovně:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje Výbor ro zemědělství a venkov ZUK
24. 1. 2022

10. 1. 2022 – 13:00

28. 2. 2022

14. 2. 2022 –13:00

25. 4. 2022

11. 4. 2022 – 13:00

27. 6. 2022

13. 6. 2022 – 13:00

5. 9. 2022

12. 9. 2022 – 13:00

31. 10. 2022

17. 10. 2022 – 13:00

12. 12. 2022

28. 11. 2022 – 13:00

Zdeněk Plecitý
předseda Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK

