
 
 

 
Stav proplacených prost ředků a podpo řených projekt ů 

celkov ě a v krajích Jihomoravském a Vyso čina ze 
Společného regionálního opera čního programu 

 
 
 
 

 
 
 
 

Stav k 16. červnu 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 



Proplacené prost ředky podle zdroje financování (v podílu kraje je za hrnuto i 
vlastní financování kraje) a výše celkových zp ůsobilých výdaj ů v Kč (včetně 
Technické pomoci, stav k 16. červnu 2008) 

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 

Proplacené prost ředky a výše celkových zp ůsobilých výdaj ů podle oblasti 
podpory v K č (včetně Technické pomoci, stav k 16. červnu 2008) 

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 



Proplacené prost ředky a výše celkových zp ůsobilých výdaj ů podle oblasti 
podpory v K č - Jihomoravský kraj (stav k 16. červnu 2008) 

 
Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 

 
Proplacené prost ředky a výše celkových zp ůsobilých výdaj ů podle oblasti 

podpory v K č – kraj Vyso čina (stav k 16. červnu 2008) 

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 



Proplacené prost ředky a výše celkových zp ůsobilých výdaj ů podle typu 
příjemce v K č (stav k 16. červnu 2008) 

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 



Proplacené prost ředky a výše celkových zp ůsobilých výdaj ů podle typu 
příjemce v K č – Jihomoravský kraj (stav k 16. červnu 2008) 

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 

Proplacené prost ředky a výše celkových zp ůsobilých výdaj ů podle typu 
příjemce v K č –kraj Vyso čina (stav k 16. červnu 2008) 

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 



Projekty podle skupin stav ů  
(včetně Technické pomoci, stav k 16. červnu 2008)  

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 

 
 

Počty úsp ěšných projekt ů podle oblasti podpory 
(stav k 16. červnu 2008)  

 

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 

 



Počty neúsp ěšných projekt ů podle oblasti podpory 
(stav k 16. červnu 2008) 

  

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 

Počty projekt ů podle žadatele/p říjemce 
(bez Technické pomoci, stav k 16. červnu 2008)  

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 



Počty projekt ů podle žadatele/p říjemce- Jihomoravský kraj 
(bez Technické pomoci, stav k 16. červnu 2008)  

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 

Počty projekt ů podle žadatele/p říjemce- kraj Vyso čina 
(bez Technické pomoci, stav k 16. červnu 2008)  

 

Zdroj: Databáze projektů SROP, www.strukturalni-fondy.cz 


