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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.6

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Aktualizace č. 1 zásad programu Podpora komunitního života na venkově

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení Aktualizace č. 1 zásad programu Podpora komunitního života na venkově.

Nárok na rozpočet:
Max. 3 mil. Kč z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 079/82R/2019

Přílohy: 

15.6-1 Název: bod 15.6 priloha 1.pdf
Aktualizace č. 1 Podpora 
komunitního života na venkově – 
zásady programu 

U

15.6-2 Název: bod 15.6 priloha 2.pdf Formulář – Žádost pro rok 2020 U

15.6-3 Název: bod 15.6 priloha 3.pdf Vzor – Smlouva na poskytnutí 
neinvestiční dotace pro rok 2020 U

15.6-4 Název: bod 15.6 priloha 4.pdf Formulář – Závěrečná zpráva pro rok 
2020 U

15.6-5 Název: bod 15.6 priloha 5.pdf Výzva k podání žádosti do programu 
pro rok 2020 U

15.6-6 Název: bod 15.6 priloha 6.pdf Návrh úprav zásad programu pro rok 
2020 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje



Aktualizaci č. 1 zásad programu Podpora komunitního života na venkově dle příloh 1. - 5. tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2019 podporuje spolkovou činnost a drobný 
komunitní život v obcích na území místních akčních skupin Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční 
dotace.

Program naplňuje Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, Priorita 5 životaschopné venkovské části 
kraje, Opatření 5.2 Služby a veřejná vybavenost na venkově, Aktivity: Podpora rozvoje komunitního života a 
Podpora volnočasových aktivit obcí a spolků a dále naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, 
Cíl 6 Zvýšit životaschopnost venkova.

K 30. 9. 2019 bylo podpořeno 124 projektů za cca 4 mil. Kč, přičemž individuální výzvy byly vyhlašovány jako 
kolové a do konce roku 2019 budou zrealizovány další projekty.

Žadatelem mohly být pouze Místní akční skupiny Ústeckého kraje, které se po obdržení dotace následně 
staly administrátory dotace a realizují čerpání této dotace do 31.12.2019 formou vyhlášené individuální výzvy 
pro předkládání projektů ve svém území, kdy jsou finanční prostředky rozdělovány na podporu konkrétních 
projektů.

Dle informací z jednotlivých MAS je projekt hodnocen jako úspěšný a významně pomáhá podporovat 
komunitní život na venkově. Pro přesné zhodnocení přínosu programu bude zpracována Evaluační zpráva 
programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019.

Předkládaná Aktualizace č. 1 zásad programu je zpracována na základě poznatků z průběhu realizace v roce 
2019, a týká se drobných úprav zejména v článcích 3. Vymezení podporovaných aktivit, kdy došlo ke sloučení 
prioritních os a přesnější specifikaci zaměření projektů a k upřesnění oprávněných subjektů žádající o dotaci 
a článku 5. Finanční rámec a kritéria stanovení výše dotace, kde došlo k upřesnění finančního rámce 
podpory. Návrh úprav je vyznačen v Příloze 6. tohoto materiálu.

Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.
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