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VÝZVA 

 k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v 

Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020  

pro rok 2020 

1. Program: 

Usnesením č. 018/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo 
aktualizované znění Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 
až 2020 (dále jen „Program“). 

2. Administrátor Programu: 

odbor životního prostředí a zemědělství, vyzývá žadatele o dotaci pro oblasti podpory vymezené v 
čl. 3 Programu  

1) Ochrana životního prostředí:  

a) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje   

b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje  

c) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje  

2) Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí:  

a) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje   

k podání žádostí o dotaci pro rok 2020 dle čl. 6 Programu a na předepsaných elektronických 
formulářích včetně povinných a nedílných příloh dle Čl. 2 odst. 5) a 6) Programu, předepsaných pro 
jednotlivé oblasti podpory (Přílohy A2-A5, B2-B5, C2-C5 a D2-D5* Programu).  

3. Lhůta pro podání žádostí:  

od 20. 1. 2020 do 21. 2. 2020 (na podatelně KÚUK) 

 

4. Předpokládané termíny schvalovacího řízení: 

Odstranění vad žádostí na základě emailové zprávy do 6. 3. 2020 

Projednání žádostí ve výběrové komisi jmenované RÚK  16. 3. – 31. 3. 2020 

Projednání žádostí v Komisi pro zemědělství a venkov II. Q. 2020 

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje II. Q. 2020 

Projednání žádostí ve Výboru pro životní prostředí, 
zemědělství a rozvoj venkova 

II. Q. 2020 

Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje II. Q. 2020 

 

 



 
 

 

 

 

5. Předpokládaný objem finančních prostředků Programu: 
 

1) Ochrana životního prostředí:  

a) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje 1 000 000,- Kč 
b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 

1 000 000,- Kč 
c) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje 1 000 000,- Kč (400 000,- Kč 

neinvestiční, 600 000,- Kč investiční) 
 

2) Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí:  
 

a) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje 2 500 000,- Kč 
 

6.  Pro rok 2020 nelze žádat o podporu v rámci Podpory rybářství a rybníkářství na území 
Ústeckého kraje. 

  
7.  V rámci dotačního programu Podpory včelařů na území Ústeckého kraje se v roce 2020 
neposkytují finanční prostředky na technickou podporu vymezenou NAŘÍZENÍM VLÁDY 
197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005, příloha 2 - Seznam zařízení, prostředků a druhů 
kočovných zařízení. 
 
Tuto výzvu schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. xxx/xxZ/2019 dne 9. 12. 2019 
 
 


