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Venkov Ústeckého kraje v kostce
V Ústeckém kraji je celkem 354 obcí, z toho
• do 1000 obyvatel
• do 2000 obyvatel
• do 3000 obyvatel

258 obcí
302 obcí
318 obcí

Obce s nejmenšími počty obyvatel:

Staňkovice (okres Litoměřice)
Brodec (okres Louny)
Úherce (okres Louny)
Brzánky (okres Litoměřice)
Oleško (okres Litoměřice)
Želkovice (okres Louny)
Zálužice (okres Louny)
(ČSÚ 31. 12. 2020)

33
82
82
87
92
95
100

Program obnovy venkova
•

tradiční dotační program ÚK

•

objem na aktuální rok: 35 mil. Kč

•

za období 2009 - 2020 bylo podpořeno 2 107 projektů v celkové výši 382 000 000 Kč

Oblasti podpory pro rok 2022:
1.
2.
3.
4.
5.

Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Chodníky a místní komunikace
Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny
Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
Soutěž Vesnice roku 2022
Požární nádrž v Chudoslavicích
(u Litoměřic)

Motivační zájezdy do jiných krajů pro starosty
•

pořádáme ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje

•

tradice od roku 2017

•

inspirativní a motivační zájezdy jsou kvitovanou příležitostí pro neformální výměnu informací,
sdílení dobré praxe a především návštěvy konkrétních projektů v konkrétních obcích

•

vysoká účast ve všech ročnících:
•
•
•
•
•
•

r. 2017 / zájezd do Zlínského kraje – 52 starostů
r. 2018 / zájezd do Jihočeského kraje – 68 starostů
r. 2019 / zájezd do Moravskoslezského kraje – 68 starostů
r. 2020 / z důvodu COVID nerealizováno
r. 2021 / z důvodu COVID nerealizováno
r. 2022 / zájezd do Libereckého kraje – 40 starostů

Podpora komunitního života na venkově a MAS
•

v ÚK je celkem 9 MAS

•

Podpora komunitního života cca 4 mil. Kč ročně (200-400 tis. Kč na MASku)
➢ podpora občanských aktivit, masopusty, další aktivity na území MAS
➢ dle počtu obyvatel v území MAS

• Podpora MAS na spolufinancování projektů IROP – 5 % z jejich částky čerpané na rok
➢ provoz, mzdy, animační program, běžné náklady kanceláře
➢ cca 1 mil. Kč

Podpora regionální produkce a certifikace značek
•
•

v kraji existují 4 certifikované regionální značky, + značka Regionální potravina Ústeckého kraje
nově propagujeme projekt Krajské agrární komory „Prodej z farmy“

•
•

podpora 50 000 Kč / 1 značka – certifikace
podpora max 50 000 Kč na 1 vybranou akci v každém
ze 4 regionů s propagací regionálních výrobců
koordinátoři pro certifikaci za každou značku
spolupráce s Asociací regionálních značek
každoroční Katalog řemeslné výroby v Ústeckém kraji

•
•
•

Inovace ve strategickém plánování – koncept IRO
•

ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou UJEP a Institutem kritického myšlení se Ústecký
kraj podílel na pilotním testování konceptu tzv. integrovaného rozvoje obce ve třech
modelových obcích (Tisá, Velké Chvojno, Blatno)

•

nositelem konceptu je Institut kritického myšlení a spolek Reditus, z.s.

•

garantem vazby na strategické plánování je FSE UJEP

•

těžištěm zapojení Ústeckého kraje je studium a ověřování funkčnosti
inovativních přístupů ke strategickému plánování zejm. v malých obcích

•

pozornost je věnována především filosofickému pozadí, nehmotným
hodnotám, posilování obce jako organismu, významu komunity,
společenské odpovědnosti

•

dílčím výstupem je Podkladová studie k rozvoji venkova Ústeckého kraje
prostřednictvím Programu integrovaného rozvoje obce (2021)

Děkuji za pozornost!
Ing. Pavel Hajšman
vedoucí odboru
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
telefon: 475 657 560
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