Přehled vyúčtování projektů z EU 2009:
Číslo akce

Název akce
Projekty EU

3902

1.
Ročník
závodu dračích
lodí
Centrum
krušnohorského
lidového umění
CSVČ – Zimní
stadion
CSVČ - THŠB

3901

261501
261502

CELKEM

Schválený
Upravený
Skutečnost
rozpočet v rozpočet v v Kč
Kč
Kč
k 31.12.2009

% čerpání

650.000,-

650.000,-

650.083,-

100,01

40.000,-

40.000,-

23.139,-

57,85

60.600.000,-

60.600.000,-

56.090.849,-

92,56

14.450.000,-

14.450.000,-

11.817.706,-

81,78

75.700.000,-

75.700.000,-

68.558.638,-

91,45

název
projektu

1. Ročník
závodu
dračích
lodí

Centrum
Krušnohorské
ho lidového
umění

Centrum
sportu a
volného času –
zimní stadion

Centrum
sportu a
volného času –
Tréninková
hala a
šatnovací blok

popis projektu

náklady
víceetapo náklady
vé
jednoeta celkové
projekty pové
náklady
2009
2009
projektu

projekt byl financován z dotace
FMP (fond malých projektů) Cíl
3Č Sasko V rámci projektu došlo
k uspořádání závodu dračích lodí
společně se sousedním městem
Annaberg Buchcholz. Výstupem
projektu
bylo
uskutečnění
netradičního
sportovně
kulturního klání, které významně
přispělo
k prohloubení
vzájemných partnerských vztahů.
0
projekt byl financován z dotace
FMP (fond malých projektů) Cíl
3Č Sasko. Město Chomutov je
jako jeden z pěti partnerů
zapojeno do projektu, který je
zaměřen na propagaci sbírky
lidového umění a turistické
návštěvnosti
regionu
a
sousedního města Annaberg
Bucholz.
23.134,projekt je součást IPRM „Areál
bývalých kasáren“ jako dílčí a je
financován ze Strukturálních
fondů EU – Regionálního
operačního programu oblast
podpory 1.1. Cílem projektu je
výstavba nového moderního
multifunkčního zimního stadionu
s kapacitou až 5000 diváků a
přidruženým parkovištěm.
55.594.025,projekt je součást IPRM „Areál
bývalých kasáren“ jako dílčí a je
financován ze Strukturálních
fondů EU – Regionálního
operačního programu oblast
podpory 1.1. Tréninková hala
bude sloužit pro účely konání
veřejného bruslení, aktivity
krasobruslařského klubu,
žákovských a juniorských
hokejových družstev a škol.
11.817.707,67.434.866,-

650.000,-

vlastní
Dotace rok zdroje rok
2009
2009

Bude 15.000,eur
………..cca
730.469,-396.000,-

334.469,-

Bude 876
eur….. cca
19.664,- Kč

0

0

638.628.530,-

19.231.628,-

36.362.397,
-

0

162.479.929,-

10.898.356,-

919.351,-

801.838.928,- 30.545.648,- 37.616.217,-

