MAS Region Kunětické hory, z.s. jako nositel strategie komunitně
vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické
hory“
vyhlašuje
4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „Integrovaný záchranný systém integrované projekty CLLD“

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

Číslo výzvy MAS

4

Opatření integrované strategie

IROP/O2 Bezpečnost

Druh výzvy

Kolová

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

06.09.2017 11:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

06.09.2017 11:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

27.10.2017 12:00
01.01.2014

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.
01.06.2019
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o
podporu v MS 2014+.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj pro výzvu

2 500 000,000 Kč

Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50
000,00 Kč.
Maximální
výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 300 000,00 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

Zacílení podpory
- 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

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.

Území realizace

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností
(viz příloha č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce ve znění
ke dni vyhlášení této výzvy) a zároveň území MAS Region Kunětické
hory vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu
nemusí pokrývat celé území MAS Region Kuněticé hory.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS Region
Kunětické hory jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

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)

Cílová skupina

Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních
složek státu, složky integrovaného záchranného systému.

Věcné zaměření
1

Technika IZS

2

Stanice IZS

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.
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 (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.

Podporované aktivity

Indikátory

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.

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

Náležitosti žádosti o podporu
1

Plná moc

2

Zadávací a výběrová řízení

3

Stanovisko HZS kraje

4

Studie proveditelnosti (osnova studie proveditelnosti k
aktivitě Technika pro IZS je přílohou č. 4 této výzvy; osnova
studie proveditelnosti k aktivitě Stanice IZS je přílohou č. 5
této výzvy)

5

Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Stanice IZS

6

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní
souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující
územní řízení

7

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Povinné přílohy

8
9
10

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 dotaci je
uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 69 IROP v kapitole Povinné
přílohy k žádosti (Technika pro IZS - kapitola 3.1.4, Stanice IZS kapitola 3.2.4). Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve znění
platném ke dni vyhlášení této výzvy: www.strukturalnifondy.cz/getmedia/502d7b41-21e9-4529-95b3512856b38746/Specificka-pravidla_1-3_CLLD_1-0.pdf?ext=.pdf.

Způsobilé výdaje
Odkaz na Obecná pro žadatele a příjemce ŘO IROP ve znění platném
ke dni vyhlášení této výzvy: https://www.strukturalnifondy.cz/getmedia/4366520d-7e18-45ee-ae82-bde0f2da1139/Obecnapravidla-IROP_vydani-1-8_final.pdf?ext=.pdf. Způsobilé výdaje jsou
uvedeny v kapitole 10.
Odkaz na Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69 ve
znění platném ke dni vyhlášení této výzvy: www.strukturalnifondy.cz/getmedia/502d7b41-21e9-4529-95b3512856b38746/Specificka-pravidla_1-3_CLLD_1-0.pdf?ext=.pdf.
Způsobilé výdaje jsou uvedeny v kapitole 3.1.6 (Technika pro IZS) a
kapitole 3.2.6 (Stanice IZS).
Věcná způsobilost
Okruh podporovaných aktivit MAS Region Kunětické hory zužuje
oproti Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce pro výzvu 69
pouze na vybavení a mimořádné události související s extrémním
suchem a únikem nebezpečných látek.
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 dotaci, se věcná způsobilost
řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Časová způsobilost

1. 1. 2014 - 1. 6. 2019

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Příjmy projektu

MAS Region Kunětické hory může provádět změny ve výzvě pouze na
základě změn metodického prostředí nebo legislativy. Změny musí být
v souladu s informacemi ve výzvě ŘO IROP a musí být schváleny ŘO
IROP. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informování
prostředinictvím MS2014+ a zároveň je změna zveřejněna na
webových stránkách
http://masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799.
Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy, kap.
3.5.
Změny ve výzvě se nevztahují na projektové záměry, které již
žadatelé podali.
Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení.
Mohou vytvářet příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení - tzv. jiné
peněžní příjmy (viz kapitola 3.1.9 (Technika pro IZS), 3.2.9 (Stanice IZS)
Specifických pravidel výzvy IROP č. 69 ve znění platném ke dni
vyhlášení této výzvy; po dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Příjmy projektu

Způsob hodnocení projektů

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení.
Mohou vytvářet příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení - tzv. jiné
peněžní příjmy (viz kapitola 3.1.9 (Technika pro IZS), 3.2.9 (Stanice IZS)
Specifických pravidel výzvy IROP č. 69 ve znění platném ke dni
vyhlášení této výzvy; po dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory
se příjmy projektu řídí aktuálně platnými pravidly).
Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí pracovníci MAS
Region Kunětické hory.
Věcné hodnocení žádostí provádí Výběrová komise MAS Region
Kunětické hory.
Výběr projektů provádí Představenstvo MAS Region Kunětické hory.
Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je
stanovena v příloze č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a
kritéria věcného hodnocení této výzvy. Projekty, které splní věcné
hodnocení jsou řazeny podle výše bodů (od nejvyššího počtu bodů po
nejnizší) a dle tohoto pořadí je jim přidělována dotace a to až do
vyčerpání dotace stanovené touto výzvou. Pokud ze zbývající dotace
nelze pokrýt celou požadovanou výši dotace, projekt není podpořen a
nedočerpaná dotace se přesouvá do přístí výzvy. Projekty, které splnily
věcné hodnocení a již na ně nezbyla dotace, nebudou podpořeny.
Podrobný postup kontroly, hodnocení a výběru projektů je uveden v
Interních postupech pro programový rámec IROP MAS Region
Kunětické hory (viz příloha 2 této výzvy).
Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení, pokud
nesouhlasí s postupem MAS Region Kunětické hory. Postup podání
žádosti o přezkum je uveden v příloze č. 2 této výzvy, kap. 6.1.
Závěrečné ověření způsobilosti provádí CRR.

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou uvedeny v příloze č. 1
této výzvy.
Kritéria věcného hodnocení jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.
Kritéria pro hodnocení projektů
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).

Další specifika výzvy

N/R

Forma a způsob podání žádosti o Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
podporu
https://mseu.mssf.cz
Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy ŘO IROP

Kontakty pro poskytování
informací

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
MAS Region Kunětické hory, z.s., kancelář/sídlo: Husovo nám. 790, 533
04 Sezemice
Ing. Kristýna Holečková - tel.: 774 293 556, e-mail:
holeckova.masrkh@email.cz
Ing. Ivana Pazderková - tel.: 777 693 680, e-mail:

Kontakty pro poskytování
informací

Seznam příloh výzvy

MAS Region Kunětické hory, z.s., kancelář/sídlo: Husovo nám. 790, 533
04 Sezemice
Ing. Kristýna Holečková - tel.: 774 293 556, e-mail:
holeckova.masrkh@email.cz
Ing. Ivana Pazderková - tel.: 777 693 680, e-mail:
pazderkova.masrkh@gmail.com
1

Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria
věcného hodnocení

2

Příloha č.2 Interní postupy pro programový rámec IROP MAS
Reion Kunětické hory

3

Příloha č.3 Jednací řád Výběrové komise MAS Region Kunětické
hory, z.s.

4

Příloha č.4 Osnova studie proveditelnosti - pro aktivitu Technika
pro integrovaný záchranný systém

5

Příloha č.5 Osnova studie proveditelnosti - pro aktivitu Stanice
integrovaného záchranného systému

