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Dotační programy Ústeckého kraje pro
rok 2018 v gesci odboru ZPZ.
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Programy
•
•
•
•

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 a životního prostředí Ústeckého kraje
•
•

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 až 2025
(ZÚK 11. 12. 2017)
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017
až 2025
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Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích
Ústeckého kraje na období 2014 až 2020
•
•

•

•

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., zasmluvněno cca - 6 mil, výhled na rok 2018 – 7 mil.
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Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období
let 2017 až 2020
•
•

•

•

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., zasmluvněno cca – 11,2 mil., výhled na rok 2018 – 6,1mil.
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Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020
•
•

•

•

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., zasmluvněno cca – 9,8 mil, výhled na rok 2018 – 5 mil.
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Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje *
•

Fond byl zřízen za účelem:
– financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování
životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje;
– financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
– financování náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních
vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též opatření
k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy na
povrchových nebo podzemních vodách);
– financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích
zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

* pozn. (bude projednán na ZÚK 11/12/2017)
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Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje *
•

•
•
•

Použití prostředků fondu - Oblast vodního hospodářství, finanční prostředky lze využít za
účelem:
– poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
– náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního
zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod,
nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též opatření k
zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy na
povrchových nebo podzemních vodách);
použití fondu dle odstavců 1 a 2 tohoto článku zásad rozhodují orgány kraje v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
na poskytování prostředků z fondu není právní nárok
Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 až 2025 (ZÚK
11. 12. 2017)
* pozn. (bude projednán na ZÚK 11/12/2017)
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Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje *
•

•
•
•

Použití prostředků fondu - Oblast životního prostředí, finanční prostředky lze využít za
účelem:
– financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí a na financování dalších
dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí;
– financování dotačního programu zaměřeného na realizaci opatření vedoucích ke snížení
znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá
paliva na území Ústeckého kraje;
použití fondu dle odstavců 1 a 2 tohoto článku zásad rozhodují orgány kraje v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
na poskytování prostředků z fondu není právní nárok.
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až
2025
* pozn. (bude projednán na ZÚK 11/12/2017)
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Děkuji za pozornost

