Přehled vyúčtování projektů z EU 2010:
Číslo akce

Název akce
Projekty EU

3904

ROP
ETIC
–
elektronické
turistické
informační
centrum
CÍL 3
Centrum
krušnohorského
lidového umění
ROP
CSVČ – Zimní
stadion
ROP
CSVČ - THŠB

3901

261501
261502

CELKEM

název projektupopis projektu

Schválený
Upravený
Skutečnost
% čerpání
rozpočet v rozpočet v v Kč
k 31.
Kč
Kč
12. 2009
12.800.000,-

13.800.000,-

9.125.299,-

66,13

90.000,-

90.000,-

50.748,-

56,39

483.900.000,-

487.398.000,-

487.058.086,-

99,93

149.700.000,-

150.963.000,-

150.643.864,-

99,79

646.490.000,- 652.251.000,- 646.877.997,-

99,17

náklady
víceetapové
projekty
2010

náklady
jednoet celkové
apové náklady
2010
projektu

projekt byl financován z dotace
FMP (fond malých projektů) Cíl
3Č Sasko V rámci projektu došlo
1. Ročník
k uspořádání závodu dračích lodí
závodu
společně se sousedním městem
Annaberg Buchcholz. Výstupem
dračích
bylo
uskutečnění
lodí
– projektu
netradičního
sportovně
proběl
kulturního klání, které významně
v roce
přispělo
k prohloubení
2009
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
Centrum
lidového umění a turistické
Krušnohorské návštěvnosti
regionu
a
ho lidového
sousedního města Annaberg
umění
Bucholz.
50.748,projekt je součást IPRM „Areál
bývalých kasáren“ jako dílčí a je
financován ze Strukturálních
Centrum
fondů EU – Regionálního
operačního programu oblast
sportu a
volného času – podpory 1.1. Cílem projektu je
výstavba nového moderního
zimní stadion multifunkčního zimního stadionu
dílčí projekt s kapacitou až 5000 diváků a
IPRM
přidruženým parkovištěm.
487.058.086,-

0

vlastní zdroje
rok 2010

279.224,Kč
(skutečnost
platby
z roku 451.245,- Kč (rok
730.469,-2009)
2009)

18.858,- Kč
(skutečnost
z roku 2009)
dotace za rok
2010 cca
10.000,- Kč

0

0

Dotace rok
2010

643.484.644,-

40.748,-

189.545.429,- 297.512.657

,-

Centrum
sportu a
volného času –
Tréninková
hala a
šatnovací blok
dílčí projekt
IPRM

ETIC –
elektronické
turistické
informační
centrum

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.
150.643.864,projekt je financován ze
Strukturálních fondů EU –
Regionálního operačního
programu oblast podpory4.3.
podpora marketingu, produktů
cestovního ruchu, v rámci
projektu došlo k vytvoření
informačního centra, nové
technické vybavení, hlasový
strom, zelná linka
9.125.299,-

0

162.461.571,-

69.288.452,- 81.355.412,- Kč

0
17.816.236,-

8.440.901,-

684.398.-

