
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 21.1

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 - výzva pro rok 2021

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení výzvy k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 
let 2017 až 2020 (dále jen Program).

Nárok na rozpočet:
Rozpočet pro rok 2021 bude projednáván v Zastupitelstvu Ústeckého kraje (termíny konání 16. 12. 2020, 25. 
1. 2021, možnost i svolání mimořádného jednání ZÚK).

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 1. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 8. 12. 2020 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 009/1Vyb_ZP/2020

Výbor Výbor pro zemědělství a venkov

Dne: 15. 12. 2020 Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/1Vyb_ZaV/2020

Přílohy: 

21.1-1 Název: bod 21.1 příloha 1.pdf Výzva pro rok 2021 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 
2017 až 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí a Ing. Michalu 
Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast zemědělství a rozvoj venkova, zajistit administraci 
výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.



Termín: 1. 3. 2021

Důvodová zpráva:
Program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 a jeho 
aktualizace usnesením č. 018/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019. Prodloužení platnosti Programu do 31. 12. 2021 
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/31Z/2020 dne 7. 9. 2020.
Čl. 4 odst. 4 písm. a) Programu stanovuje termín vyhlášení výzvy k Programu na 1. čtvrtletí každého 
kalendářního roku, dle čl. 4 odst. 4 písm. b) Programu bude aktuální výzva k Programu zveřejněna vždy 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí a 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.
Výzva k podání žádosti o dotaci z Programu, která je přílohou tohoto materiálu obsahuje informace pro 
žadatele o schváleném Programu, administrátoru Programu, jednotlivých oblastech podpory vymezených 
Programem, 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 2021 možné požádat.
Z důvodu existující podpory vymezené Nařízením vlády č. 197/2005 Sb., ze dne 11. 5. 2005 není možné 
žádat o technickou podporu v rámci oblasti podpory 2. a) podpora včelařů na území Ústeckého kraje a dále o 
dotaci v rámci oblasti podpory č. 2. b) Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje z důvodu 
překryvu s Operačním programem rybářství 2021 – 2027.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)   Mgr. Iva Dvořáková 18. 1. 
2021

2 Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)   Ing. Michal Kučera 
18.1.2021

Podpis zpracovatele:  Iva Šornová 14. 1. 2021


