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Rozpočtové opatření č. RZK/0172/2020
rozpočtový doklad č. KUZLP01F6DCO
název RO:
stručný popis:

RZK/0172/2020
Snížení příjmů o 58 067 325 Kč a výdajů o 61 871 420 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu
„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ a jejich přesun
do dalších let
Třídění podle rozpočtové skladby
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příjmy

výdaje

poznámka
Implementace kraj.akč. plánu rozvoje
0
vzdělávání pro území ZK II

8311050000 236 0200 000000 4116 000033063 0008311050000

-58 067 325

8311050000 236 0200 003299 5169 000000000 0008311050000

0

-21 871 420

Implementace kraj.akč. plánu rozvoje
vzdělávání pro území ZK II

8311050000 236 0200 003299 5331 000000000 0008311050000

0

-40 000 000

Implementace kraj.akč. plánu rozvoje
vzdělávání pro území ZK II

0

3 059 400

70891320

236 0200 006172 6909 000000000 0008992000000

70891320

231 0030 000000 8115 000000000 0005002220000

Celkem

zdůvodnění:

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

-744 695
-58 812 020

Financování krajských rozvojových
projektů

0 Použití volných prostředků rozpočtu ZK
-58 812 020

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 58 067 325 Kč a výdajů o 61 871 420
Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Implementace Krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ a jejich přesun do dalších
let v souvislosti s připravovaným schválením projektového rámce
a připravovanou projektovou žádostí v rámci vyhlášené výzvy č. 02_19_078
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Vzniklé saldo rozpočtu činí 3 804 095 Kč, z toho částka ve výši 3 059 400 Kč se
převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů (snížení
podílu ZK v rámci celého projektu) a částka ve výši 744 695 Kč se převádí do
dalších let.
Předmětem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových
oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská
gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým
poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a
uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na
uplatnění na trhu práce.
Předpokládaný rozpočet projektu je 203 745 000 Kč. Projekt bude realizován
v letech 2021-2023. Výše podpory představuje 95 % způsobilých výdajů
projektu. Způsobilé výdaje projektu budou z 85 % financovány z prostředků EU,
10 % z prostředků státního rozpočtu a 5 % z vlastních zdrojů ZK.
Řídícím orgánem je MŠMT.
Bez návaznosti
Odbor projektového řízení
31. 8. 2020
Ing. Martin Kobzáň
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:
podpis vedoucího odboru:

souhlasí / nesouhlasí

.............................................................
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vyjádření oddělení rozpočtu
a financování odboru ekonomického:
projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí

Ing. Anna Bajerová
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

