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Programy
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• Program pro poskytování příspěvků na  hospodaření v lesích Ústeckého 

kraje na období 2014 až 2020

• Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 

až 2020

• Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého 

kraje na období let 2014 až 2020

• Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje



Program pro poskytování příspěvků na  hospodaření v lesích 

Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

10. 1. 2017

• Určeno všem vlastníkům lesů na území ÚK (dílčí omezení podle pásem ohrožení imisemi či

velikostí lesního majetku)

• Program podporuje:

– Zalesňování (první či opakované)

– Hnojení kultur (individuální k sazenicím, nikoliv letecké – Mze)

– Ochrana porostů a sazenic (oplocenky, individuální ochrana – tubusy, oplůtky)

• Výše podpory

– Podle sazeb v programu

– min. 20.000,-Kč/žádost

– max. není stanovena

• Rozpočet pro rok 2017 - 12 mil.



Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 

let 2017 až 2020

10. 1. 2017

• Určeno pro fyzické i právnické osoby, obce, zájmové spolky atd.

• Program podporuje:

– Obnovu krajiny a biodiverzity (zakládání, obnova a péče o větrolamy, doprovodnou zeleň,

břehové porosty, tůně, mokřady, bio pásy na orné půdě aj.)

– Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (aktivity EVVO na školách a mimo školy,

EVVO projekty, lesní pedagogiku, zájmové kroužky)

– Záchranné stanice (investiční podpora a podpora na provoz ZS)

– Včelaře (materiál a pomůcky pro začínající i stávající včelaře)

– Rybářství a rybníkářství (vybavení či násady původních druhů ryb)

• Výše podpory

– min. 5.000,-Kč,

– max. 20.000,-Kč (včelaři), 50.000,-Kč (kroužky), 200.000,-Kč (biodiverzita, EVVO,

rybářství, ZS - neinvestiční), 500.000,-Kč ( ZS - investiční), výše dotace 100% u ZS, 80%

ost.

• Rozpočet pro rok 2017 - 6,1 mil.



Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí 

Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020

10. 1. 2017

• Určeno subjektům působícím v prvovýrobě zemědělských produktů, ve zpracování

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

• Program podporuje:

– Investice do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou

– Investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh

– Předávání znalostí, informační akce a poradenské služby

• Výše podpory

– min. 5.000,-Kč,

– max. 300.000,-Kč [max. 40 % uznatelných nákladů u investiční podpory, max. 100 %

uznatelných nákladů u neinvestiční podpory (max. 1.500,-€/službu)]

• Rozpočet pro rok 2017 – 5 mil.



Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

10. 1. 2017

• Určeno obcím, svazkům obcí a právnickým osobám (je vlastníkem nebo

provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, v p. o. má obec

majetkovou účast min. 51 %)

• Program podporuje:

– Úhradu uznatelných výdajů vzniklých v souvislosti s realizací výstavby, rekonstrukce,

modernizace, revitalizace a obnovy vodohospodářské infrastruktury

• Výše podpory

– min. není stanovena

– max. 200.000,-€ (max. 70 % uznatelných nákladů)

• Rozpočet pro rok 2017 - cca17 mil



Výzvy  pro programy 2017

(hospodaření v lesích, eko - agro, rozvoj zemědělství a 

venkovských oblastí)

od 11. 1. 2017 do 13. 2. 2017

Odstranění vad žádostí na základě emailové zprávy 24doodo 28. 2. 2017 4. 2017

Projednání žádostí ve výběrové komisi jmenované RÚK *

Projednání žádostí v Komisi pro zemědělství a venkov

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje 15. 3. 2017 (5. 4. 2017)

Projednání žádostí ve Výboru pro životní prostředí, zemědělství a 

rozvoj venkova

Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 24. 4. 2017

10. 1. 2017

* neprojednávají se žádosti podané v rámci programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích.



Výzvy  pro programy 2017

(FVH)

od 11. 1. 2017 * do 11. 7. 2017

10. 1. 2017

Odstranění vad žádostí na základě e-mailové zprávy do 26. 7. 2017

Projednání žádostí v Komisi pro životní prostředí RÚK 

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje 16. 8. 2017

Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje září 2017

* za předpokladu, že budou schváleny kritéria hodnocení 



Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - kritéria

Kritéria hodnocení Počet bodů

Předmětem projektu je ČOV nebo kanalizace na hraničních vodách 0 / 1

Projekt je účelově navržen jako náhrada za nevyhovující zdroje pitné vody 0 / 1

Projekt je lokalizován v ochranném pásmu vodních zdrojů 0 / 1

Projekt je lokalizován v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 0 / 1

Projekt je lokalizován v chráněné krajinné oblasti, národním parku nebo

přírodním parku
0 / 1

Žadatel – obec má méně než 10 tisíc trvale žijících obyvatel 0 / 1

Projekt je v souladu s programem opatření plánu oblasti povodí 0 / 1 / 2*

Žadateli nebyla v posledních 3 letech poskytnuta dotace z Fondu 0 / 1

Realizované poplatky z odběrů podzemních vod na území obce 0 / 1

10. 1. 2017

*2 body – projekt je konkrétně vymezen v plánu oblasti povodí (jedná se o intenzívní zájem realizace)



Děkuji za pozornost

10. 1. 2017


