Přehled krajských používaných UZ
UZ

název

92 Příspěvky
93 Záštity
94 Dary, výpomoci, mimořádné
97 Financování povodňových škod - povodňové konto
98 Finanční prostředky na následky povodní - z pojištění
99 Povodně
100 Silnice PHARE - financování projektů EU
101 Kauce v silniční dopravě
102 Zastoupení Brusel - stálá kancelář
103 Překlady a tlumočení
105 Předfinancování FM EHP/Norska
106 Kofinancování evropských projektů
107 Předfinancování podílů EU
108 Samostatné projekty v rámci SROP
109 Financování individuálních projektů EU
110 Interreg
111 Financování nezpůsobilých výdajů
120 Předfinancování státního podílu - EU
123 Cestovné cizích osob
126 Administrace POV
128 Porušení rozpočtové kázně - neoprávněné čerpání - vratky
129 Provize od penzijních fondů
130 Příprava předsednictví ČR v radě EU
131 Nezávislé odborné komise dle § 119 zákona č. 372/2011 Sb.
136 Logo Jihočeského kraje
137 Půjčené prostředky mimo matici
141 Správní delikty - vážení vozidel
142 Výkup komunikací od ČEZu
143 Dar od ČEZu
144 Eurolicence
145 Podíl na pokutách v životním prostředí
146 Podíl Ministerstva dopravy na pokutách ze závazku veřejné služby
147 Úhrada nákladů za odstraňování reklam
150 Podpora práce s dětmi a mládeží (koncepce MŠMT)
151 dofinancování soutěží organizovaných ZUŠ
152 Dotace na výkonnostní sport
153 Akademie III. Věku
154 Jazykové kurzy pro seniory
155 dofinancování soutěží organizovaných DDM
156 dopravní výchova zajišťovaná DDM
157 Individuální dotace na výměnu kotlů ATMOS
158 Nostrifikace
159 DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu
160 Centrum podpory nadání
300 Využití biomasy
301 GP podpora zpracování marketingových materiálů exportních firem
311 Rožmberský rok
332 Projektové dokumentace a studie k žádosti v Operačním programu životního prostředí (OP ŽP)

343 GP podpora kapacit pro osoby s Alzheimerovou nemocí
354 GP Podpora firem při přípravě učňů
355 GP Zavádění nových technologií do SOŠ a VOŠ
362 GP Zážitková turistika
365 GP Podpora regionálních letišť - rozvoj malých letišť
369 GP EAFRD
371 GP Podpora informačních center a incomingových kanceláří
374 GP Webové stránky pro obce
375 GP Podpora zpracování generelů VHI
378 GP Mléčné automaty
381 GP Zlepšení veřejného osvětlení v obcích
389 Krajský dotační program na podporu sociálních služeb
390 Prog. pro NFV poskytovatelům soc. služeb
399 Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
400 Akční plán programu rozvoje kraje (AP PRK)
401 Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech
402 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji
403 AP PRK - GP Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol
404

Poskytování dotace na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z
evropských dotačních titulů

405 Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
406 AP PRK - GP Sociální služby - opatření Podpora terénních sociálních služeb
407 Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016
408 Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji
Podpora rodinné politiky
409 (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o
děti)
410 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje
411 Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji
412 Podpora rozvoje sociálních služeb
413 Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných
414 Podpora školství
415 Podpora práce s dětmi a mládeží
416 Podpora sportu
417 Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje
418 Podpora ZUŠ a konzervatoře
419 AP PRK - GP Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště a podpora mobilních dopravních hřišť
420 Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
421 Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení (neplatí pro MHD)
422 Úcta k předkům
423 Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích
424 Podpora činnosti útulků pro zvířata
425 Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje
426 AP PRK - GP Podpora tvorby územně analytického plánování obcí s rozšířenou působností
427 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
428 Podpora kultury
429 Podpora muzeí a galerií
430 AP PRK - GP Podpora přehlídek a soutěží
431 Objekty kulturního dědictví
432 Kulturní památky
433 Podpora cestovního ruchu
434 Rozvoj venkova a krajiny - Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Rozvoj venkova a krajiny - Opatření Rozvoj venkova a krajiny
435

Podpatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity, Podpatření Podpora chovu ryb ve vodních tocích, Podpatření Podpora
chovu včel, Podpatření Podpora ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EV
AP PRK - GP Rozvoj venkova a krajiny - opatření 1 - Podpora přímého prodeje Jihočeských zemědělských a potravinářských
436
produktů
437 Dotace na hospodaření v lesích
438 Ochrana před povodněmi
439 Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje
440 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje (ČMZRB)
441 Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji
442 Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích
443 AP PRK– GP Úpravy zdravotnických zařízení
444 Dotace na reprezentaci JčK
445

Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, zařazených
do kategorie JPO II a JPO III

446 Podpora cyklistiky a cyklodopravy v JčK
447 AP PRK– GP Jižní Čechy husitské
448 DP - Podp. sport. činnosti dětí a mládeže
449 Podpora technického vzdělávání
450 Jižní Čechy olympijské 2016
451 Podpora sociálně zdravotních aktivit
452 DP - Investiční dotace pro JSDHO JčK
453 DP - Neinvestiční dotace pro JSDHO JčK
454 DP - Podpora a prevence kriminality v Jihočeském kraji
455 Jižní Čechy pohodové 2017
456 DP - Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti kultury
457 DP - Kulturní dědictví
458 DP Dotace na reprezentaci JčK v obl. vědy, mládeže a sportu
459 DP Podpora oprav místních komunikací
460 DP Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji
461 DP Smart cities
462 DP Podpora oslav 100 let české státnosti
463 Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji
464 DP Podpora činnosti mikroregionů
465 DP podpora venkovských prodejen v JčK
466 DP podpora filmových pobídek
467 DP Podpora preventivních zdravotnických aktivit v rámci Zdraví 2020
468 DP Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS
469 DP Bílá stopa
470 DP Podpora rekreační dopravy na území JčK
471 DP Podpora lyžařských výcvikových kurzů
472 DP Podpora zprac. stud. pro zmírnění dop. klim. Zm
473 DP - JčK Environmentální vzd., výchova a osvěta
474 Dotační program – oplocenky
475 Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb
476 Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží
477 DP projektová dokumentace na výstavbu obecních bytů
478 DP Podpora sportovních aktivit
479 Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning

480 My v tom Jihočechy nenecháme I
481 My v tom Jihočechy nenecháme II
695 DP Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji
696 DP Financování center duševního zdraví
697 Porodné
698 Stipendia pro studenty lékařských studijních oborů
699 Stip. pro studenty nelékařských studijních oborů
700 Integrovaný záchranný systém - základní složky
702 Integrovaný záchranný systém - ostatní složky
704 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje
706 Příspěvky na hlavní činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDHO) - neinvestiční
707 Příspěvky na hlavní činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDHO) - investiční
708 Program obnovy venkova (POV) - zajištění programu
710 POV - výdaje akce neinvestiční
711 POV - výdaje akce investiční
712 Enersol - soutěž
713 Dotace včelařským organizacím
714 Lesní hospodáři
715 Dotace vlast. a nájemcům poz. ve vybran. ZCHÚ JčK
716 Lesní hospodářské osnovy
718 Zvýšené náklady na lesy
720 Náhrady na kopie lesních hospodářských plánů
722 Příspěvek na činnost stanic pro handicapované živočichy
724 Fond rozvoje školství (neinvestiční příspěvek)
725 Krajský investiční fond
726 Pojistné události
732 Lékařská služba první pomoci (LSPP)
734 Ostatní nemocnice
738 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
740 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
744 Regionální funkce knihoven v Jihočeském kraji
745 Podpora audiovizuální tvorby
746 Podpora českých divadel
747 Podpora České Unie Sportu - ČUS
749 Příspěvky v souvislosti s památkami UNESCO
751 Zařízení a stavby poblíž komunikací
752 Spolufin. výz. indiv. proj. PO JčK v obl. Kultury
753 Spolufinancování akcí v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství - ČOV
755 Příspěvek na lyžařskou stopu
757 Kompenzace provozu letiště
759 Příspěvky na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (VHI)
760 Příspěvek na videokonferenční zařízení
764 Příspěvky pro okresní výbory Českého svazu včelařů
768 Ostatní nevyhlašované příspěvky KHEJ (PTP, JDSHO, ...)
769 HZS JČK – nákup výškové techniky
771 Příspěvky na odměny v soutěžích v rámci EVVO
772 Příspěvek na pachové ohradníky mysliveckým sdružením
773 Neinvestiční příspěvky spolkům Českomoravské myslivecké jednoty
774 Materiální vybavení JSDHO od ČEZ
775 Integrované tiskové středisko JčK

776 Pořízení automatických defibrilátorů pro JSDHO
777 Podpora doplnění technologie ČOV
780 Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
781 Program podpory vyb. zař. ssl. v souvisl. s DVB-T2
800 Vybrané akce dotační politiky kraje
801 Příspěvky na reprezentaci od KHEJ
802 Cena hejtmana - zachování a rozvoj lidových tradic
810 Transfer společnostem s majetkovou účastí kraje
811 Dopravní obslužnost - linková
812 Dopravní obslužnost - drážní
999 Průběžné financování pro SRV

