
Z Á Z N A M  

ze semináře pro 9.F.e) konaného dne 3.10.2017 v Mostě 
 

 

Seminář se konal v rámci plánu činnosti IC při OAK Most. 

 

Téma:  Podpory do zemědělství a potravinářství v Ústeckém kraji pro rok 2018 

Datum a čas: 3. 10. 2017 od 9:00 hodin – 15:00 hodin 

Místo:  Střední škola technická Most - Velebudice 

Účast:  26 osob 

Přednášející:  

 Ústecký kraj – Ing. Monika Zeman, MBA - zástupce ředitele pro výkon přenesené 

působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 OAK Most – Ludmila Holadová – ředitelka 

V úvodu se zúčastnila semináře radní pro kulturu a památkovou péči, zemědělství, životní 

prostředí a venkov paní Jitka Sachetová, která převzala nad tímto seminářem záštitu. 

Pozdravila zemědělce a popřála jim mnoho úspěchů ve své práci. 

Ředitelka OAK Most přivítala přítomné a seznámila účastníky semináře s programem a 

rozvrhem dne. Připomněla také další semináře a workshopy konané v měsíci říjnu 2017, a to: 

 11. 10. 2017 - LPIS, IZR, Registr sadů, SAPS, aktivní zemědělec, zemědělský portál, 

Portál farmáře 

Přednášející: MZe – Mgr. et Mgr. Tereza Gimunová, Ing. Jaroslava Šamsová – 

akreditovaná poradkyně; SZIF ÚK – Ing. Tomáš Valina, Ing. Robert Čermák 

 17. 10. 2017 - Voda a krajina - Klimatické změny a zachytávání vody v krajině 

Přednášející: RNDr. Václav Cílek, CSc. – Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 
 

Následoval seminář „Podpory do zemědělství a potravinářství v Ústeckém kraji pro rok 

2018“. Ing. Monika Zeman, MBA podrobně vyložila celou problematiku Programu podpor 

rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 – 2020, 

specificky pro rok 2018. K tomu byla zpracována prezentace. 

 

Dotační programy Ústeckého kraje pro rok 2018 v gesci odboru ZPZ: 

 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 



o Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 

až 2025 (ZÚK 11. 12. 2017) 

o Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na 

období 2017 až 2025 

 

Prezentace je k dispozici na stránkách www.kisuk.cz vč. „Prezentace podpory rozvoje 

zemědělství a venkovských oblastí 2014 -202 a formuláře „Projektu žádosti.“ 

 

Otevřena diskuze: 

K této problematice byla velmi široká diskuze. Dotazy byly zodpovězeny, aby každý, kdo chce 

o něco žádat, si připravil námět, záměr a bude mu odpovědnými pracovníky vysvětleno,  zda 

je možné na tento záměr dotaci čerpat a co má vyplnit. 

 Z diskuze také vyplynul požadavek, aby se zvýšily body na hodnocení projektů z PRV u 

Ústeckého a Moravskoslezského kraje na nepříznivé podmínky, jsou velmi nízké. Ústecký kraj 

proto předkládá jen málo projektů a nemá finanční prostředky na předfinancování. Ředitelka 

OAK připraví za Ústecký kraj osobní dopis hejtmanovi Ústeckého kraje a s podporou 

hejtmana Ústeckého kraje odešle na MZe ČR. 

 

Vzhledem ke katastrofickému požáru „Farmičky u Kačky“ požádala Ludmila Holadová o 

pomoc pro tuto farmu, jak materiální (seno, sláma, obilí, granule), tak i finanční. 

Koordinátorem mezi „Farmičkou u Kačky“ a dárci byla ustanovena Radka Plachá (tel. 

602 741 110). 

 

 

Přílohy: 

 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje do 

r. 2020 

 Dotační programy Ústeckého kraje pro rok 2018 v gesci odboru ZPZ 

 Prezenční listina 

 

 

Závěr provedla ředitelka OAK Most Ludmila Holadová a poděkovala všem účastníkům za 

aktivitu a disciplínu v průběhu semináře. Také poděkovala za velmi dobrou přednášku a 

velmi úzkou spolupráci Ing. Monice Zeman, MBA (zástupce ředitele pro výkon přenesené 

působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje).  Je to první 

šéfka, která bojuje za zemědělce, nehledí na nesnáze, které ji při prosazování oprávněných 

požadavků zemědělců provázejí – je to žena – bojovnice za zemědělce. Velice si její práce 

vážíme a podporujeme ji v její činnosti. 

 

V Mostě, dne 3.10.2017 

Ludmila Holadová 

ředitelka OAK Most 

 

 

http://www.kisuk.cz/


 

Fotogalerie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


