Příloha č. 3

Legenda
Ev. číslo
Kód

D

T (aktuální),
F (pomocný)

Evidenční číslo akce
60 - investiční náklady
50 - neinvestiční náklady
Zařazení akce
a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy, a3 - silnice III. třídy, a5 - dálnice, a6 - ostatní (oblast Silnice a dálnice)
b1 - místní a účelové komunikace (křížení), b2 - opravy staveb vodních děl vyvolaných dopravní infrastrukturou
c1 - celostátní dráhy, c2 - regionální dráhy, c3 - ostatní (oblast Dráhy), c4 - metro, dráhy tramvajové, trolejové a lanové
d1 - vnitrozemské vodní cesty, d2 - movité a nemovité věci - přístav Hamburk
f - průzkumné nebo projektové práce, studijní nebo expertní činnosti
g - opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
h - cyklostezky a jízdní pruhy pro cyklisty, i - multimodální překladiště vč. jejich napojení na dopravní infrastrukturu,
j1 - práva k pozemkům, dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, j2 - práva k pozemkům, dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje,
k - položky SFDI, m - mýto a telematika, o - palubní jednotky drážních vozidel, s1 - kontrolní váhy, s2 - vybavení letišť, s3 - stroje a zařízení
(pracovní označení - obsahově odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.)

Typ akce k 1.lednu prvního roku, na který se připravuje rozpočet
2014 -2020 Kohezní CEF
2014 -2020 Nekohezní CEF

Název

Celkem akce

do 31.12.2019
předpoklad čerpání

T, F

Možné kombinace
Stavu akce

CEFK
CEFN

R, R-D, Rxx, U2, M

Technická pomoc OPD

FF

U2

EU ostatní

FS

R, R-D, Rxx, M, G

Globální položky obecně
Komunitární programy

G
KP

G, GP, GPS, GS
M, G, R

Mýto a telematika

M

M

Národní akce
Příspěvky SFDI
OPD 2014-2020 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití
železniční dopravy
OPD 2014-2020 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití
vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T
OPD 2014-2020 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
OPD 2014-2020 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy
ve městech v elektrické trakci
OPD 2014-2020 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy
prostřednictvím modernizace dopravního parku
OPD 2014-2020 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a
efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic,
rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
OPD 2014-2020 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti
dopravního provozu ve městech
OPD 2014-2020 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a
snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení
parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T
Akce PPP (pouze do typu akce T)
Akce EIB (pouze do typu akce F)
Akce Blending Call (pouze do typu akce T)
OPD 2021-2027 (FS, pokračování PO1.1)
OPD 2021-2027 (FS, pokračování PO2.1)
OPD 2021-2027 (ERDF, pokračování PO3.1)
Údržba a opravy, provozní výdaje

N
P

R, R-D, Rxx, U2
G

PO1.1
PO1.2
PO1.3
PO1.4
PO1.5
PO2.1
R, R-D, Rxx, M, G
PO2.3
PO3.1
PPP
EIB
BC
X1
X2
X3
U

Název akce
Celkové náklady akce obsahující finanční prostředky z rozpočtu SFDI, z fondů EU,
úvěrů a finanční prostředky z jiných zdrojů. U položek globálů (s výjimkou GS a GPS),
údržby a oprav, běžných a provozních výdajů včetně mýta odpovídají alokaci na rok
2020
Přehled čerpání všech finančních prostředků u jmenovité akce v minulých letech včetně
odhadu čerpání v roce 2019, u globálních položek není tato hodnota relevantní s
výjimkou GS a GPS

2020 - 2022
rozpočet/předpoklad Rozpočet a předpoklad SFDI v jednotlivých letech (národní zdroje),
SFDI
2020 - 2022
rozpočet/předpoklad Rozpočet OPD v jednotlivých letech
OPD
2020 - 2022
rozpočet/předpoklad Rozpočet spolufin. OPD v jednotlivých letech
spolufin. OPD
2020 - 2022
rozpočet/předpoklad Rozpočet CEF v jednotlivých letech
CEF
2020 - 2022
rozpočet/předpoklad Rozpočet spolufin. CEF v jednotlivých letech
spolufin. CEF
2020 - 2022
rozpočet/předpoklad Rozpočet EIB v jednotlivých letech
EIB
2020 - 2022
rozpočet/předpoklad Rozpočet ostatních fondů v jednotlivých letech
OF EU
Od
Do

Termín zahájení realizace akce
Termín ukončení realizace akce

Kraj

kraj
Bez územní alokace
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

zkratka
BAL
PRH
STC
JHC
PLZ
KVA
UST
LBR
KHR
PBC
VYS
JHM
OLM
ZLN
MRS
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U1, U2

Text

Zkratka

Globální položky obecně
Globální položky na přípravu
Globální položka s pevně stanoveným rozpisem globální
položky, v rámci které se hradí pouze příprava akcí
Globální položka s pevně stanoveným rozpisem globální
položky, v rámci které se hradí realizace akcí včetně případných
nákladů na přípravu
Mýto a telematika
Realizace

G
GP

Stav akce

GPS
GS
M
R

Doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce
2020 s výjimkou akcí, které jsou v tomto roce zahajovány.

R-D

Akce s předpokládaným zahájením v roce 20xx
Údržba a opravy

Rxx
U1

Provozní výdaje

U2

