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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.5

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a Program podpory 
rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 - Schválení 
dotačních výzev

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení dotačních výzev z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 
2020 a Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 
2020.

Nárok na rozpočet:
 Rozpočet pro rok 2020 bude projednán v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.12.2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

Dne: 25. 11. 2019 Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 006/7VZP/2019

Přílohy: 

17.5-1 Název: bod 17.5 priloha 1.pdf

Výzva k podání žádostí o poskytnutí 
dotace z Programu pro rozvoj 
eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na 
období let 2017 až 2020 

U

17.5-2 Název: bod 17.5 priloha 2.pdf

Výzva k podání žádostí o poskytnutí 
dotace z Programu podpory rozvoje 
zemědělství a venkovských oblastí 
Ústeckého kraje na období let 2014 až 
2020 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1) Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na 



období let 2017 až 2020 dle přílohy č. 1, tohoto usnesení;

2) Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských 
oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 dle přílohy č. 2, tohoto usnesení;

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, zveřejnit výzvy dle bodu A 1) a 2) tohoto usnesení.

Termín: 30. 12. 2019



Důvodová zpráva:
V Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 v čl. 4 odst. 4 písm. a) je 
uvedeno, že termín vyhlášení výzvy k Programu je v 1. čtvrtletí každého kalendářního roku, a dále je 
uvedeno, že dle odstavce b) bude aktuální výzva k Programu zveřejněna vždy nejpozději 30 dnů před 
počátkem lhůty pro podání žádostí. Termín uzávěrky pro přijímání žádostí (konec lhůty pro podání žádosti) je 
jeden měsíc od počátku lhůty pro podání žádostí, dané lhůty budou přesně stanoveny vždy v aktuální výzvě 
zveřejněné na webových stránkách poskytovatele.

V Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 
v čl. 4 odst. 5 písm. a) je uvedeno, že platnost Programu je stanovena ode dne schválení Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje do 31. 12. 2020, účinnost Programu je stanovena dnem jeho vyhlášení a zveřejněním výzvy 
k podání žádostí na webových stránkách Ústeckého kraje.a dále je uvedeno, že dle odstavce b) je termín 
uzávěrky pro přijímání žádostí bude stanoven v 1. polovině každého kalendářního roku platnosti a účinnosti 
Programu na základě výzvy zveřejněné na webových stránkách poskytovatele.

V příloze č. 1 a 2. tohoto materiálu jsou přiloženy výzvy pro jednotlivé programy, které obsahují informace pro 
žadatele o schválených programech, administrátoru programů, jednotlivých oblastech podpory vymezených 
programy, termínech pro příjem žádostí, předpokládaných termínech schvalovacího procesu, 
předpokládaném objemu alokovaných finančních prostředků pro program, resp. oblasti podpory a dále 
informace o oblastech podpory, o které nebude v roce 2020 možné požádat.

V roce 2020 nelze žádat o dotaci Podpory rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje v rámci 
Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, a to z důvodu překryvu s 
Operačním programem rybářství 2014 – 2020 a dále nelze žádat o dotaci Podpory včelařů na území 
Ústeckého kraje na technickou podpory v rámci dotačního Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém 
kraji na období let 2017 až 2020, a to z důvodu existující podpory vymezené Nařízením vlády č. 197/2005 
Sb., ze dne 11. 5. 2005.

V roce 2020 nelze žádat o dotaci z dotačního titulu č. 3: Neinvestiční podpora na předávání znalostí, 
informační akce a poradenské služby z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí 
Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 z důvodu překryvu s Programem rozvoje venkova 2014 – 2020, 
opatření M01 (Předávání znalostí a informační akce) a opatření M02 (Poradenské, řídící a pomocné služby 
pro zemědělství).

Stanovisko odboru LP:
Schválení předložených výzev k podání žádostí o dotaci Zastupitelstvem Ústeckého kraje je nezbytné 
vzhledem k tomu, že obě předložené výzvy stanoví, že z určitého dotačního titulu v rámci dotačního 
programu nelze žádat o dotaci. Takovéto rozhodnutí musí učinit Zastupitelstvo ÚK, které schválilo dotační 
programy se všemi dotačními tituly.
V souladu s ust. § 10c odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odbor LP doplnil v obou výzvách do informace o objemu finančních 
prostředků pro dotační program, že se jedná o objem „předpokládaný“. Takto formulované sdělení pro 
žadatele v sobě zahrnuje informaci o možnosti změny objemu těchto prostředků oproti částce uvedené ve 
výzvě. Případná změna předpokládaného objemu těchto prostředků není důvodem pro prodloužení lhůty pro 
podávání žádostí o dotace, neboť žadatelé nemohou z celkového objemu prostředků vyvozovat, zda mohou 
očekávat poskytnutí dotace a zda tudíž má smysl žádost podávat. Změna objemu prostředků oproti 
předpokladu dle výzvy by měla být na webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněna stejným způsobem 
jako výzva. Postup pro případ, kdy dojde ke zvýšení celkového objemu finančních prostředků na program po 
vyhodnocení žádostí o dotaci, upravuje Čl. IX odst. 9) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem.
Po provedených úpravách odbor LP nemá k předloženému materiálu po právní stránce dalších připomínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon 
přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   Ing. Monika Zeman 25. 11. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 25. 11. 2019


