
Dotace do území MAS Sdružení SPLAV 2014-2022  
    

Operační 
program 

Počet 
projektů 

Celkové způ-
sobilé výdaje  

(tis. Kč) 

Dotace 
 (tis. Kč) 

V tom již ukončené a proplacené projekty 

Počet CZV (tis. Kč) Dotace (tis. Kč) 

IROP 37 46 745 44 408 30 39 392 37 422 

PRV 102  42 100 77  29 799 

OPZ 7 12 397 10 537 5 10 096   8 581 

OPŽP 3   1 305  1 021 0 *) *) 

celkem 149  98 066 112  75 099 

       

V OPŽP není žádný z projektů ukončen, proplacené jsou pouze částečně (dle etap projektu). 

 

 

Alokace pro MAS Sdružení SPLAV na obd. 2023-2029 

 

IROP – Celková částka pro naší MAS činí 64,56 mil. Kč, z toho 70 % (tj. 45,15 mil. Kč) je zajištěno, zbylá 

částka bude přidělena v závislosti na úspěšnosti čerpání dotací. Jako v jediném z OP je to však uváděno 

v CZV, takže výše dotačních prostředků by měla být o 5 % nižší, tj. 61,33 mil. Kč. 

Nyní se zpracovává programový rámec IROP. 9 obcí zaslalo své návrhy projektů na r. 2022-27, ostatní 

stále mohou zasílat dle 7 opatření. Na základě odpovědí budeme upřesňovat alokaci finančních 

prostředků mezi opatření. 1. výzvy předpokládáme v 1. polovině r. 2023. Podporované aktivity v rámci 

opatření a jejich podmínky se stále upřesňují. 

PRV/SZP – je více variant rozdělení, KS MAS KHK navrhuje variantu s 28,42 mil. Kč pro naší MAS (větší 

váhu má počet obyvatel), v ostatních variantách můžeme získat více, max. 31,71 mil. Kč (větší váhu má 

plocha území). Dle posledních informace to vypadá na kompromisní variantu s cca 30 mil. Kč. 

V současné době běží tzv. přechodné období – finanční prostředky jsou již z období 2022-2027, ale za 

podmínek období 2014-21. Poslední výzva tohoto období bude v r. 2023, k rozdělení zbývá cca 6 mil. Kč.  

OPZ – bude realizován jeden společný projekt s dotací 100 %, jehož nositelem je MAS, a to ve výši 15 

mil. Kč, z toho 10,25 mil. Kč v 1. etapě (r. 2023-25). Projekt je již podán, čekáme na hodnocení. 

OPŽP – na celou ČR je vyčleněno 400 mil. Kč, vzhledem k současným cenám se předpokládá cca 20 

projektů, tj. 1 projekt na menší kraj (velikosti KHK). Je tedy malá pravděpodobnost, že finance získá naše 

MAS. 

OPTAK – na ČR je vyčleněno 500 mil. Kč v 1. etapě a dalších 500 mil. ve 2. etapě (těm, kteří budou 

úspěšně čerpat), rozdělení financí do MAS bude podle počtu podnikatelských subjektů. V případě 

rovnoměrného rozdělení tedy cca 5,5 mil. Kč na jednu MAS.  

 

 


