
Registrační číslo 

strategie:
CLLD_15_01_064

Název MAS: MAS Sokolovsko

Kraj: Karlovarský

Alokace výzvy 

Plánovaný 

měsíc a rok 

vyhlášení výzvy

Plánovaný 

měsíc a rok 

zahájení  

příjmu žádostí 

o podporu

Plánovaný 

měsíc a rok 

ukončení 

příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace (CZK) Počet projektů
Průměrná velikost 

projektu

53 - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

MAS Sokolovsko - IROP - Řešení 

dopravní infrastruktury III (č. 17 v 

rámci IROP)

cyklodoprava (příp. také 

bezpečná doprava)

4.1.1.1 Řešení dopravní 

infrastruktury

04/2020 až 

07/202020 (dle 

schválení změny 

SCLLD)

04/2020 až 

07/202020 (dle 

schválení 

změny SCLLD)

08/2020 až 

10/2020 (dle 

schválení 

změny SCLLD)

cca 8 mil. Kč (dle 

aktuálních zbytků po 

vyúčtování)

2 4,00

Jedná se o alokaci ve smyslu dotace 

z EFRR. Počtem projektů se myslí 

počet přijatých žádostí, nikoliv počet 

vybraných žádostí předaných na ZoZ. 

Alokace může být navýšena o zbytky 

po vyúčtování projektů z výzev z roku 

2017 ve stejném opatření SCLLD a 

změnu SCLLD.

68 - Zvyšování kvality a 

dostupnost infrastruktury 

pro vzdělávání a 

celoživotní učení - 

integrované projekty 

CLLD

MAS Sokolovsko - IROP - Zvýšení 

kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení II 

(č. 18 v rámci IROP)

základní vzdělávání

1.1.2.1 Zvýšení kvality a 

dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení

04/2020 až 

07/202020 (dle 

schválení změny 

SCLLD)

04/2020 až 

07/202020 (dle 

schválení 

změny SCLLD)

08/2020 až 

10/2020 (dle 

schválení 

změny SCLLD)

cca 4 mil. Kč (dle 

aktuálních zbytků po 

vyúčtování)

2 2,00

Jedná se o alokaci ve smyslu dotace 

z EFRR. Počtem projektů se myslí 

počet přijatých žádostí, nikoliv počet 

vybraných žádostí předaných na ZoZ. 

Alokace může být navýšena o zbytky 

po vyúčtování projektů z výzev z roku 

2017 ve stejném opatření SCLLD a 

změnu SCLLD.

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD pro rok 2020

MAS Odhad

Poznámka
Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)


