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Jak obce v našem kraji čerpají evropské dotace

Jak obce v našem kraji čerpají evropské dotace
Naše obce získaly na téměř 900 projektů bezmála 4 miliardy korun. Celkové způsobilé výdaje projektů se blíží 6 miliardám korun.

Monitoring čerpání dotací EU
Na základě dat z monitorovacího systému MS2014+ poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
se zpracovává v našem kraji pravidelný monitoring čerpání evropských dotací, který hodnotí úspěšnost
žadatelů z kraje o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a objem finančních prostředků směřujících
do kraje. Monitoring čerpání je zpracováván pravidelně od roku 2017, a umožňuje tak kontinuální srovnání
úspěšnosti žadatelů, ale i identifikaci případných bariér pro poskytovatele dotací.


Čerpání dotací EU 2014–2020 na projekty obcí
(přepočet na 1 obyvatele, stav k 1. 10. 2021)
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Stav čerpání dotací EU 2014–2020 na schválené projekty obcí
(stav k 1. 10. 2021)
V tomto programovém období EU čerpají nejaktivněji obce v Integrovaném regionálním operačním
programu (2,3 mld. Kč) a Operačním programu Životní prostředí (1,5 mld. Kč). Tematicky konkrétně
ve specifických cílech zaměřených na kanalizace a čistírny odpadních vod (807 mil. Kč), modernizaci
mateřských a základních škol (679 mil. Kč), udržitelnou dopravu (411 mil. Kč) a posílení komunitně
vedeného místního rozvoje (368 mil. Kč).


Více informací k monitoringu čerpání dotací naleznete
na webu www.chytryregion.cz/monitoring-cerpani-dotaci
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Čerpání dotací EU 2014–2020 na projekty obcí dle správních obvodů ORP
(přepočet na 1 obyvatele, stav k 1. 10. 2021)
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Aglomerace a místní akční skupiny v kraji

