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Plán činnosti Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK pro období 7. až 12. 2021 

Výbor pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále pouze „výbor“) se bude v roce 

2021 scházet pravidelně před plánovaným zasedáním Zastupitelstva Ústeckého kraje a dle potřeb 

projednání materiálů oddělení zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství a odboru 

regionálního rozvoje. 

Na zasedání výboru budou projednávány jednotlivé materiály dle aktuální potřeby, převážně 

z následujících oblastí: 

- Dotační programy odboru životního prostředí a zemědělství, ke kterým budou v průběhu 

roku vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí: 

o Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2022 až 2025      

 aktualizace a doplnění kritérií. 

o Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (oblast 

podpory Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí): 

 Podpora včelařů na území Ústeckého kraje, 

 Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje. 

 Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje. 

 aktualizace a doplnění kritérií 

- Dotační programy odboru životního prostředí a zemědělství – plnění schválených programů  

o schvalování návrhů přidělení dotace, dle rozhodnutí výběrové komise  

o odstoupení od smlouvy, změny smluv  

o návrh programů pro příští období   

o schválení plánovacího období 2022 - 2025 pro nové dotační programy 

- Komplexní pozemkové úpravy  

o prezentace pro členy výboru pracovníkem Státního pozemkového úřadu 

- Dotační programy odboru regionálního rozvoje - program rozvoje venkova  

o zpracovat DT na podporu zachování prodejen v malých obcích Ústeckého kraje na období 2022 

až 2025 

o Podpora místních akčních skupin  

o Podpora regionálních potravin a regionálních producentů 

-  Projednávání a zpracovávání dalších podnětů k činnosti z oblasti zemědělství a venkova.  

o organizovat seminář pro zemědělce a starosty obcí na území Ústeckého kraje – Zavádění 

agrolesnických systémů na zemědělské půdě. 

o Stav lesů v Ústeckém kraji s ohledem na problematiku kůrovce – projednávání informací ze 

zřízeného štábu proti kůrovcové kalamitě 

 

Zdeněk Plecitý 

předseda Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK 

 

 


