
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.8

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Úprava dotačního programu „Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí RÚK v rámci 91. schůze rady konané dne 18. 3. 2020, Usnesení číslo 013/91R/2020

Nárok na rozpočet:
Financování ve výši 15 mil. Kč z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (o 15,5 mil. Kč méně než 
je ve schváleném rozpočtu)

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 9. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

15.8-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o snížení objemu finančních prostředků dotačního titulu Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 z 
částky 30,5 mil. Kč na částku 15 mil. Kč z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru 
COVID 19.



Důvodová zpráva:
Dotační program "Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020" podporuje organizační a ekonomické 
podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o 
harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot 
venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Program byl schválen Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. 051/25Z/2019 dne 9. 12. 2019.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice, z důvodu pandemie koronoviru, bylo pozastaveno 
rozdělování dotací z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a finanční prostředky budou alokovány 
na řešení nouzového stavu. V rámci objem finančních prostředků Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 
2020 je navrženo snížení z částky 30,5 mil. Kč na částku 15 mil. Kč. Pracovní skupina Programu obnovy 
venkova pro výběr projektů projedná a doporučí Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k 
projednání.

Podpora venkova bude řešena v rámci návrhu akčního plánu opatření ke zmírnění dopadů pandemie 
koronaviru na rozvoj Ústeckého kraje v oblastech jeho působnosti vymezených ve Strategii a Programu 
rozvoje Ústeckého kraje.
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