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Důvod předložení:
Schválení předloženého návrhu Zásad programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2021 a 
vyhlášení výzvy k podávání projektů.

Nárok na rozpočet:
Finanční rámec programu činí 2 mil. Kč z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v rámci 
schváleného rozpočtu.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

předložený návrh Zásad a vyhlášení programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2021 dle 



příloh 1 – 5 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
Dotační program Podpora komunitního života na venkově od roku 2019 podporuje spolkovou činnost a 
drobný komunitní život v obcích na území místních akčních skupin Ústeckého kraje. Dle vyjádření Krajské 
sítě MAS ÚK je tato forma podpory venkovu hodnocena jako úspěšná a významně pomáhá kvalitnímu životu 
na venkově.
Dotační program naplňuje koncepční dokumenty 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 Strategii rozvoje 
Ústeckého kraje do roku 2027, Cíl 6 Zvýšit životaschopnost venkova.
Žadatelem jsou místní akční skupiny v Ústeckém kraji, které se po obdržení dotace následně stávají 
administrátory dotace a realizují čerpání finančních prostředků formou vyhlašovaných individuálních výzev 
pro předkládání projektů ve svém území.
V roce 2019 bylo podpořeno 130 projektů za 4,5 mil. Kč. V roce 2020 došlo ke zrušení dotačního programu v 
průběhu roku 2020 z důvodu vládních epidemických opatření COVID-19. Vzhledem k parametrům 
rozvolňovacích balíčků protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v 1. čtvrtletí roku 2021 
(zpřístupňování služeb, zvyšování počtu lidí na akcích za současného dodržování hygienických opatření) bylo 
navrženo, pro podporu pozitivního myšlení a aktivizaci venkovských oblastí, vyhlášení dotačního programu v 
roce 2021 pro zkrácené období možné realizace podpořených projektů od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.

V předloženém návrhu Zásad programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2021 dle příloh 1 – 5 
tohoto materiálu, dochází k úpravě délky období možné realizace projektů v individuálních výzvách, 
vyhlašovaných v územích jednotlivých MAS.
Toto období realizace standardně navazuje na běžný kalendářní rok. Letošní rok 2021 je ovlivněn 
vyhlašovanými protiepidemickými opatřeními, prodloužení realizačního období umožní nahradit jarní měsíce 
roku 2021. Pro rok 2021 se prodlužuje z původního období od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021 na nové období 
od 01. 07. 2021 do 31. 03. 2022 (uvedeno v předložených Zásadách - příloha 1 a Výzvě - příloha 5), s cílem 
umožnit realizaci co největšího množství projektů pro podporu komunit na venkově.

V rámci programu lze poskytnout jednotlivé MAS dotaci ve výši maximálně 85% celkových způsobilých výdajů 
alokovaných pro individuální výzvu pro předkládání projektů v běžném roce a MAS může využít částku v 
maximální výši 2% z celkové částky uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace k prezentaci své činnosti a 
aktivit nesouvisejících s vlastní hospodářskou činností v území.
Dotace je vyplácena příjemci ex ante jako jednorázová neinvestiční dotace, 30 dnů od podpisu smlouvy, 
způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve 
smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, prostředky pro čerpání v roce 
2021 jsou zde alokovány.
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