Účelové znaky

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem
pro rok 2020
ÚZ
00001
00002
00003
00004
00005

Název
Rezervy Olomouckého kraje
Rezerva Olomouckého kraje
Rezerva na neplnění daňových příjmů
Rezerva na financování investičních akcí - z rozpočtu Olomouckého kraje
Rezerva na financování investičních akcí – z revolvingu
Rezerva na porušení rozpočtové kázně

00014
00015
00016
00017

Opravy, investice, nákup majetku a odvody příspěvkových organizací
Oblast školství (i příspěvky PO) a odvody z fondu investic
na spolufinancování akcí
Oblast sociálních věcí (i příspěvky PO) a odvody z fondu investic
na spolufinancování akcí
Oblast dopravy (i příspěvky PO) a odvody z fondu investic
na spolufinancování akcí
Oblast kultury (i příspěvky PO) a odvody z fondu investic
na spolufinancování akcí
Oblast zdravotnictví (i příspěvky PO) a odvody z fondu investic
na spolufinancování akcí
Nájemné Středomoravské nemocniční (SMN)
Krajský úřad Olomouckého kraje
Nájemné SMN – neuznatelné náklady

00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027

Ostatní
Přebytek hospodaření
Finanční vypořádání
Pojistné plnění – pro Krajský úřad Olomouckého kraje
DPH – SMN - nájemné
Přijaté dary
Přijaté dary od jiných územně samosprávných celků
Czech Point
Veřejná sbírka

00100
00101
00102

Odbor kancelář ředitele
Zastupování zájmů Olomouckého kraje v Bruselu
Dárkový pass
Dary - Flexipass

00110
00111
00160

Odbor sportu, kultury a památkové péče
Olympiáda dětí a mládeže
Mezikrajské sportovní hry
Neinvestiční transfery na plnění regionálních funkcí veřejných knihoven

00010
00011
00012
00013
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Účelové znaky
ÚZ
00112
00113
00114
00115
00116

00120
00121
00122
00123
00124

Název
Odbor školství a mládeže
Příspěvky školám a školským zařízením zřizovaným Olomouckým krajem
Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Talent Olomouckého kraje
Zelená škola Olomouckého kraje
Krajská konference EVVO
Odbor sociálních věcí
Program prevence kriminality z Ministerstva vnitra České republiky – podíl
Olomouckého kraje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje
Odborné psychologické posouzení zájemců o nezprostředkovanou
pěstounskou péči
Kofinancování Operačního programu Zaměstnanost
Koordinátor pro romské záležitosti – podíl kraje

00131
00132
00133
00134
00135
00136
00137

Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům – veřejná linková
doprava
Příspěvek na úhradu ztrát z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného
– veřejná linková doprava
Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům – drážní doprava
Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty – drážní doprava
Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty – od obcí
Mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu
Smlouvy na autobusová nádraží
Kompenzace dopravců

00140
00141
00142
00143

Odbor zdravotnictví
Lékařská pohotovostní služba – dětská a dospělá
Lékařská pohotovostní služba - zubní
Záchytná stanice
Lékařská pohotovostní služba - lékárenská

00150
00151
00152
00153
00154

Odbor tajemníka hejtmana
Koordinační služby
Produkční služby
Akce nestátních neziskových organizací
Cestovní ruch
Komunikační, publikační a propagační činnost

00170

Odbor životního prostředí a zemědělství
Výnosy z poplatků za znečišťování ovzduší

00300
00301

Příspěvkové organizace
Příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz – mzdové náklady

00130
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Účelové znaky
ÚZ
00302
00303
00304
00305
00306
00307
00308
00309

Název
Příspěvek na provoz – odpisy a odvody z odpisů
Příspěvek na provoz – účelově určený příspěvek
Příspěvek na provoz – nájemné
Příspěvek na provoz – pojistné plnění
Odvody příspěvkových organizací z fondu investic - ostatní
Rezerva pro příspěvkové organizace
Rezerva pro příspěvkové organizace – záchranný archeologický výzkum
Nákupy do sbírek muzejní povahy

00400
00401

Dotační programy, dotační tituly
Členské příspěvky
Individuální dotace

00405
00406

Dary
Dary – finanční
Dary - věcné

00410
00411

Návratná finanční výpomoc
Individuální žádosti
Program návratné finanční výpomoci Místním akčním skupinám se sídlem
na území Olomouckého kraje

00417

Program na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje
Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních
automobilů pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého
kraje s dotací Ministerstva vnitra České republiky
Dotace na zajištění akceschopnosti Jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III

00420

Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo
mimořádné události

00425
00426

Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje
Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého
kraje
Dotace na činnost spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

00430
00431

Program na podporu místních produktů
Podpora regionálního značení
Podpora farmářských trhů

00435

Program na podporu podnikání
Podpora soutěží propagujících podnikatele

00415

00416
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Účelové znaky
ÚZ
00436

Název
Podpora poradenství pro podnikatele

00442
00443
00444

Program obnovy venkova Olomouckého kraje
Program obnovy venkova Olomouckého kraje
Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Podpora realizaci integrovaných projektů mikroregionů a Místních akčních
skupin se sídlem v Olomouckém kraji
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Podpora přípravy projektové dokumentace

00445
00446

Program RIS 3 Olomouckého kraje
Operační program 1 – inovační vouchery Olomouckého kraje
Operační program 2 – Studentské inovace ve firmách

00450

Dotace na podporu lesních ekosystémů

00455
00456

Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje
Podpora začínajících včelařů
Podpora stávajících včelařů

00440
00441

00460
00461

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných
událost v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu
Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření
k předcházení a odstraňování následků povodní

00469

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství
Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených
na tématiku životního prostředí a zemědělství
Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti
přírody a krajiny
Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy
Podpora zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je
oblast životního prostředí a zemědělství
Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a
podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž
činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství

00470
00471
00472

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje
Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod, včetně
kořenových čistíren odpadních vod
Výstavba a dostavba pro veřejnou potřebu a úpraven vod
Obnova environmentálních funkcí území

00465
00466
00467
00468
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Účelové znaky
ÚZ

00482

Název
Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém
kraji
Podpora rozvoje vysokoškolského vzdělávání na území Olomouckého kraje
Podpora profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách
v Olomouckém kraji
Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách
v Olomouckém kraji

00495

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí

00501
00502
00503
00504

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji
Podpora sportovních akcí
Dotace na získání trenérské licence
Podpora reprezentantů České republiky z Olomouckého kraje
Podpora mládežnických reprezentantů České republiky (do 21 let)
z Olomouckého kraje

00505

Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na
tělovýchovu a rekreační sport Olomouckém kraji

00510

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v Olomouckém kraji

00515

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém
kraji

00520

Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji

00525
00526
00527
00528
00529

Dotační program pro sociální oblast
Podpora prevence kriminality
Podpora integrace romských komunit
Podpora prorodinných aktivit
Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování
Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje

00530

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb
v Olomouckém kraji – Podprogram č. 2

00535

Podpora výstavby a oprav cyklostezek

00540

Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích

00545

Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce

00550

Program památkové péče v Olomouckém kraji
Obnova kulturních památek

00480
00481
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Účelové znaky
ÚZ
00551
00552

Název
Obnova staveb drobné architektury místního významu
Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházející se
na území památkových rezervací a památkových zón

00555

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

00565
00566
00567
00568
00569

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu
Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny
obyvatel
Podpora zdravotně preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel
Podpora organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany
Podpora udržování a zvyšování odborných kompetencí ve zdravotnictví
Podpora zdravotně preventivních aktivit pro specifické skupiny obyvatel

00570

Program pro vzdělávání ve zdravotnictví

00575
00576
00577
00578
00579

Program pro oblast protidrogové prevence
Kontaktní a poradenské služby
Terénní programy
Ambulantní léčba
Doléčovací programy
Specifická selektivní a indikovaná prevence

00582
00583
00584

Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů
Nadregionální akce cestovního ruchu
Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje
Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém
kraji
Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji
Podpora kinematografie v Olomouckém kraji

00590

Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování
přechodů pro chodce

00595
00596

Program na podporu sportovní činností v Olomouckém kraji
Podpora celoroční sportovní činnosti
Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport

00600

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém
kraji

00580
00581

00605

00606

Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení
v obcích v Olomouckém kraji
Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení
Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení
kofinancovaných z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky v obcích Olomouckého kraje
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Účelové znaky
ÚZ
00610

Název
Program na podpor stálých profesionálních souborů v Olomouckém
kraji

00615

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a
údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

00620
00621

Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury
v Olomouckém kraji
Podpora výstavby a rekonstrukcí
Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti

00625

Program pro celoživotní vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého

00630
00631
00632

Dotační program na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti
zdravotnictví
Podpora poskytovatelů domácí zdravotní péče poskytované pacientům
v terminálním stadiu onemocnění
Podpora mezinárodních konferencí a kongresů v oblasti zdravotnictví
Podpora speciálních rehabilitací pro děti s DMO

00635

Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na
vysokých školách v Olomouckém kraji

00640

Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských hřišť

00645
00646

Program obnovy venkova Olomouckého kraje
Rekonstrukce a oprava kulturních domů
Podpora venkovských prodejen

00650
00651

Víceletá podpora v oblasti sportu
Víceletá podpora významných sportovních akcí
Víceletá podpora sportovní činnosti

00655

Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury
v Olomouckém kraji

00660
00661
00662

Program na podporu poskytovatelů paliativní péče
Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče
Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče
Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče

00665
00666

Program pro vzdělávání v paliativní péči
Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče
Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků
v oblasti paliativní péče
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Účelové znaky
ÚZ
00670

Název
Víceletá podpora významných kulturních akcí

00675

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu
Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví

00804
00813
00815
00816
00817
00880
00881
00882
00883
00884
00887
00893
00894
00895
00896
00897
00898

Individuální projekty a grantová schémata, Evropská investiční banka
Půjčka z Evropské investiční banky – splátky a úroky (projekt modernizace
silniční sítě)
Půjčka z Evropské investiční banky- splátky a úroky (projekt evropské
fondy)
Půjčka z Komerční banky – čerpání, splátky a úroky (revolvingový úvěr 600 mil. Kč)
Půjčka z Komerční banky – čerpání, splátky a úroky (kofinancování
evropských programů – 100 mil. Kč)
Půjčka z PPF – čerpání, splátky a úroky (financování investic a oprav – 200
mil. Kč)
Povinný podíl kraje – uznatelné náklady projektů OK + PO (z rozpočtu
Olomouckého kraje)
Předfinancování projektů OK EU (z rozpočtu Olomouckého kraje)
Předfinancování projektů OK SR (z rozpočtu Olomouckého kraje)
Předfinancování projektů příspěvkových organizací (z rozpočtu
Olomouckého kraje)
Neuznatelné náklady projektů OK + PO (z rozpočtu Olomouckého kraje)
Komerční banka – splátky + úroky (700 mil, Kč)
Předfinancování projektů OK EU (Komerční banka – revolvingový úvěr 600
mil. Kč))
Předfinancování projektů OK SR (Komerční banka – revolvingový úvěr 600
mil. Kč)
Předfinancování projektů příspěvkových organizací (Komerční banka –
revolvingový úvěr 600 mil. Kč)
Kofinancování projektů OK + PO (Komerční banka uznatelné náklady – 100
mil. Kč)
Kofinancování projektů OK + PO (Komerční banka neuznatelné náklady –
100 mil. Kč)
Financování investic a oprav OK + PO (PPF 200 mil. Kč)

00900 00999
Pro potřeby příspěvkových organizací
Výše uvedený číselník účelových znaků (3 - místný) platí pro prostředky poskytnuté
z rozpočtu Olomouckého kraje, případně pro vlastní potřeby účetní jednotky.
Pro dotace poskytované ze státního rozpočtu, státních fondů, EU a dalších použijete
„Číselník pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní
úrovně“, kde struktura účelového znaku je dána dvoumístným kódem poskytovatele
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Účelové znaky
dotace nebo půjčky a třímístným kódem dotačního titulu. Seznam účelových znaků:
www.mfcr.cz nebo www.kr-olomoucky.cz.
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