AVÍZO VÝZVY
Název výzvy

4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I

*POZOR: Jedná se pouze o avízo výzvy, informace se od skutečně vyhlášené výzvy mohou lišit
Příjemci: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – JPO II a III
Cílová skupina:
Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky integrovaného záchranného systému.
Výše podpory: 95 %
Předpokládané min. celkové způsobilé výdaje 50 000,00 Kč
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje 1 300 000,00 Kč
- ex-post financování

Podání žádosti:
Předpokládaný termín: 15.8.2017 (11:00) až 17.10.2017 (12:00)
Elektronicky na: https://mseu.mssf.cz

Typy podporovaných projektů:
- Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
o Stavební úpravy stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III: výstavba nových garážových prostor s cílem řádného garážování
techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k
nasazení; pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz.
o Vybudování stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III změnou její dislokace na místo, kde budou vytvořeny podmínky pro
rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
- Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných
územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
o Pro výkon činností spojených s extrémním suchem.
o Pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Předpokládané podporované aktivity:
Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
- výkon činností spojených s extrémním suchem;
- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.
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 (extrémní suchu, únik nebezpečných látek) tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné
události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Přílohy k žádosti (minimální výčet):
1.
2.
3.
4.
5.

Plná moc – v případě přenesení pravomocí na jinou osobu
Zadávací a výběrová řízení
Stanovisko HZS kraje
Studie proveditelnosti
Výpočet čistých jiných finančních příjmů

Stanice IZS
6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
9. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
10. Položkový rozpočet stavby
* Bližší informace o jednotlivých přílohách k žádosti naleznete ve Specifických pravidlech výzvy č. 69 IROP, kap. Povinné přílohy k žádosti
(Technika pro IZS - kapitola 3.1.4, Stanice IZS - kapitola 3.2.4).
Kritéria pro hodnocení projektů: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení budou zveřejněny spolu
s výzvou. Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, které bude provádět CRR, se nacházejí ve Specifických pravidlech výzvy č. 69 ve
znění platném ke dni vyhlášení této výzvy (kapitola 5.2).
Specifická pravidla pro žadatele: www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/502d7b41-21e9-4529-95b3-512856b38746/Specifickapravidla_1-3_CLLD_1-0.pdf?ext=.pdf

