MAS Sdružení SPLAV jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Sdružení SPLAV na období 2014 – 2020“
vyhlašuje

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

Sdružení SPLAV-IROP-Řešení krizových situací I.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „Integrovaný záchranný systém-integrované
projekty CLLD“
Přehled změn k datu dd.mm.rrrr
Položka

popis
změny

zdůvodnění změny

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD - SC 4.1
4
2. Řešení krizových situací

Číslo výzvy MAS
Opatření integrované strategie
Podopatření integrované
strategie
Druh výzvy

Kolová
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Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

6.11.17 8:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+
Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

6.11.17 8:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

8.12.17 12:00
1.1.2016

Datum zahájení realizace
projektu

Datum ukončení realizace
projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního
úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé
výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno
nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn
před tímto datem.
31.12.2019
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o
podporu v MS 2014+.

Podpora
3 621 000,000 Kč

Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj pro výzvu
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %
Státní rozpočet – 0 %
Minimální výše způsobilých výdajů – 250 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů – 1 500 000 Kč.

Podmínky veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve
smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Forma podpory

Dotace – ex-post financování
Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační
složky státu a jejich příspěvkové organizace)

Zacílení podpory
Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém
Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného
systému technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti
základních složek IZS.
– pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro
2z6

Typy podporovaných projektů

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

– pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro
odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek, masivních
námraz a extrémního sucha.
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému
Zajištění odolnosti území s důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům:
– stavební úpravy či vybudování nové stanice základní složky IZS
Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Sdružení
SPLAV, v odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu
za hranice území MAS, tyto výdaje jsou však nezpůsobilé. U aktivity
Technika pro záchranný systém musí být pořízené výstupy umístěny na
území MAS a využívány pro aktivity poskytované převážně na území
MAS, tzn. z více než 75% na k.ú. obcí na území MAS.
(Rozhodující pro splnění kritéria je místo realizace projektu, sídlo
žadatele může být i mimo územní působnost MAS).
– Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR;
– hasičské záchranné sbory krajů;
– Záchranný útvar HZS ČR;
– obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných
hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);
– Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR;
– krajská ředitelství Policie ČR;
– kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné
služby krajů;
– státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní
působností.
Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních
složek státu, složky integrovaného záchranného systému.

Věcné zaměření
1
2

Podporované aktivity

Technika IZS
Stanice IZS
Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém:
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a
masivních námraz;
pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Podporované aktivity

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému:
Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení
stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči
účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v
podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý
výjezd složek IZS k mimořádné události.

Indikátory

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém
5 70 01 – Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému
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5 75 01 – Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám
IZS

Náležitosti žádosti o podporu
1
2
3
4
5

6

7
Povinné přílohy
8
9
10

Společné pro obě aktivity
Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Stanovisko HZS kraje
Studie proveditelnosti
Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému:
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku,
který je předmětem projektu
Položkový rozpočet stavby

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o podporu
je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 69 IROP v kapitole 3.1.4.
a 3.2.4. ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Požadavky na
nepovinné přílohy jsou uvedeny v poli Další specifika výzvy. Formuláře
příloh jsou přílohou výzvy č. 69 IROP a jsou také k dispozici na
www.sdruzenisplav.cz - PR IROP - Opatření 2: Řešení krizových situací
ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy.

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP a
kapitoly 3.1.6 (Technika pro IZS) a 3.2.6 (Stanice IZS) Specifických
pravidel výzvy č. 69 IROP pro integrované projekty CLLD, specifický cíl
4.1, věcné zaměření ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ RIZIK A
KATASTROF. Odkaz na pravidla je také na www.sdruzenisplav.cz, PR
IROP. Věcná způsobilost se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a
Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů
pro výzvu č. 69 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době
realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o podporu, se věcná
způsobilost řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Časová způsobilost

Aktivity Technika pro IZS a Stanice IZS
1. 1. 16 - 31.12.19

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné
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Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Příjmy projektu

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

V kolové výzvě jsou změny možné pouze na základě změn metodiky
nebo legislativy. Provádění změn výzvy musí být v souladu s
informacemi ve výzvě ŘO IROP. V kolových výzvách nemůže nositel
provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel IROP a v
Interních postupech MAS Sdružení SPLAV, kapitola 3.1. Změny výzvy,
pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického
prostředí.
Změny ve výzvě se nevztahují na projektové záměry, které již žadatelé
podali. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových
stránkách http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
a na www.sdruzenisplav.cz.
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i
příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy).
Hodnocení žádostí o podporu probíhá v souladu s Interními postupy
MAS Sdružení SPLAV, kapitola 4. Hodnocení a výběr projektů a 5 Výběr
projektů. Hodnocení bude prováděno podle kritérií hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení
uvedenými v příloze Kritéria hodnocení PR IROP Opatření 2: Řešení
krizových situací na základě informací uvedených v Žádosti o podporu
a jejích povinných přílohách. Podmínky pro splnění jednotlivých kritérií
i fází hodnocení včetně minimální bodové hranice jsou uvedeny v
popisu kritérií, minimální bodová hranice pro věcné hodnocení je
alespoň 50% z maximálního počtu bodů, to je 12 z 24 možných bodů. V
případě, že se v seznamu vyskytují dva nebo více projektů se stejným
počtem bodů, jsou tyto projekty řazeny vzestupně dle data a času
registrace žádosti o podporu v MS2014+ (viz kapitola 5 Výběr projektů,
Základní pravidla pro výběr projektů, bod 3). Žadatel může požádat o
přezkum hodnocení v souladu s postupem uvedeným v kapitole 6
Přezkum hodnocení a výběru projektů.
Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu jsou uvedena v příloze
Kritéria hodnocení PR IROP Opatření 2: Řešení krizových situací.
Žádosti, které splní podmínky hodnocení, ale nebudou vybrány k
realizaci z důvodu nedostatečné finanční alokace výzvy, budou
zařazeny do skupiny náhradních projektů v pořadí podle bodového
zisku v rámci věcného hodnocení. Náhradním projektům bude
případně nabízena zbytková alokace výzvy postupem uvedeným v
Interních postupech MAS, kapitola 5 Výběr projektů. Seznam
náhradních projektu bude zrušen po rozdělení veškeré alokace výzvy.
Žadatel, který bude chtít získat při hodnocení bodové zvýhodnění,
doloží tyto nepovinné přílohy:
Aktivita Technika pro IZS, kritérium P1 a 2.1 – Smlouva o spolupráci –
smlouva o spolupráci nebo obdobný doklad o zajišťování ochrany před
krizovými situacemi a odstraňování jejich následků (dokument
podepsaný statutárními zástupci spolupracujících organizací potvrzující
případné využití pořízené techniky i pro území dalších obcí než obce
místa realizace projektu po dobu udržitelnosti projektu (5 let od
převedení podpory na účet žadatele) nebo
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Další specifika výzvy

převedení podpory na účet žadatele) nebo
Doklad o působnosti – platný dokument s uvedením území působnosti
žadatele
Kritérium 2.2 – Stanovisko nadřízeného orgánu IZS – stanovisko
nejbližšího nadřízeného orgánu IZS k potřebnosti pořizovaného
vybavení pro odstraňování následků krizových situací v rámci regionu
Kritérium 3.1 – Specifikace vybavení – popis pořizovaného vybavení
s vysvětlením využití tohoto vybavení pro odstraňování různých druhů
místních krizových situací (cca ½ A4) .
Kritérium 4.1 – Koncepce rozvoje složek IZS Královéhradeckého kraje,
příp. obdobný koncepční dokument – koncepční dokument rozvoje IZS
v období 2017 a dalších platný pro místo realizace projektu
Aktivita Stanice IZS, kritérium P1 a 2.1 – Smlouva o spolupráci –
smlouva o spolupráci nebo obdobný doklad o zajišťování ochrany před
krizovými situacemi a odstraňování jejich následků (dokument
podepsaný statutárními zástupci spolupracujících organizací potvrzující
případné využití pořízené techniky i pro území dalších obcí než obce
místa realizace projektu po dobu udržitelnosti projektu (5 let od
převedení podpory na účet žadatele) nebo
Doklad o působnosti – platný dokument s uvedením území působnosti
žadatele
Kritérium 2.2 – Stanovisko nadřízeného orgánu IZS – stanovisko
nejbližšího nadřízeného orgánu IZS k potřebnosti pořizovaného
vybavení pro odstraňování následků krizových situací v rámci regionu
Kritérium 4.1 – Koncepce rozvoje složek IZS Královéhradeckého kraje,
příp. obdobný koncepční dokument – koncepční dokument rozvoje IZS
v období 2017 a dalších platný pro místo realizace projektu
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz

Forma a způsob podání žádosti o
podporu

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy ŘO IROP

Kontakty pro poskytování
informací

Seznam příloh výzvy

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly
pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 69 IROP
ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data
vydání rozhodnutí o podporu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše
uvedených Pravidel.
Ing. arch. Kateřina Holmová, vedoucí zaměstnankyně SCLLD,
e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, tel. 732 578 889,
Mgr. Martina Kubišová, projektová manažerka IROP,
e-mail: martina@sdruzenisplav.cz, tel. 728 098 091, dále viz.
www.sdruzenisplav.cz
1

Kritéria hodnocení opatření 2: Řešení krizových situací
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