Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na rok
2010
v tis. Kč

Příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Neinvestiční přijaté transfery od Středočeského kraje
Investiční přijaté transfery od Středočeského kraje
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)
Příjmy celkem před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)

Příjmy celkem po konsolidaci

12 640,50
22 651,50
228 203,00
2 293 223,00
1 407,00
2 558 125,00

2 556 718,00

Výdaje
Třída 5 - Běžné výdaje
na činnost Regionální rady (nezpůsobilé výdaje)
na činnost Regionální rady (způsobilé výdaje) - technická pomoc ROP
rezerva - ad-hoc projekty technické pomoci ROP
rezerva na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů u projektů
žadatelů, jejichž prostředky nelze označit za veřejné prostředky
z toho:
rezerva - neinvestiční prostředky státního rozpočtu na předfinancování
způsobilých výdajů projektů žadatelů, které mají být kryty z rozpočtu EU
(85 %)
rezerva - neinvestiční prostředky státního rozpočtu na část národního
spolufinancování (7,5 %) projektů žadatelů
Běžné výdaje celkem
Třída 6 - Kapitálové výdaje
na činnost Regionální rady (nezpůsobilé výdaje)
na činnost Regionální rady (způsobilé výdaje) - technická pomoc ROP
rezerva - ad-hoc projekty technické pomoci ROP
rezerva na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů u projektů
žadatelů, jejichž prostředky nelze označit za veřejné prostředky
z toho:
rezerva - investiční prostředky státního rozpočtu na předfinancování
způsobilých výdajů projektů žadatelů, které mají být kryty z rozpočtu EU
(85 %)
rezerva - investiční prostředky státního rozpočtu na část národního
spolufinancování (7,5 %) projektů žadatelů

10 000,00
74 345,00
10 500,00
1 853,00

200 775,00
17 715,50
315 188,50
1 000,00
8 000,00
4 500,00
21 314,00

2 103 461,00
185 599,50

Kapitálové výdaje celkem

2 323 874,50

Převody sociálnímu fondu
Výdaje celkem před konsolidací (včetně převodů sociálního fondu)

1 407,00
2 640 470,00

Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zálohy na
projekty technické pomoci ROP 2010 poskytnuté v roce 2009
neinvestice
z toho:
investice
Financování celkem

2 639 063,00
-82 345,00
0,00
82 345,00
74 345,00
8 000,00
82 345,00

