
IROP - Integrovaný regionální operační program

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

Termín konání:

08. 04. 2019

Místo konání:

Kancelář MAS Vladař

Čas zahájení:

10.30 hodin



IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Představení výzvy:

Číslo výzvy MAS Vladař: 095/06_16_076/CLLD_15_01_146

7.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I. (IROP2)

Aktivita:

„Technika pro integrovaný záchranný systém“

„Stanice pro integrovaného záchranného systému“

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

19.03.2019, 10:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

20.05.2019, 10:00 hod.



Finanční alokace výzvy:

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

3.484.220,00 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální částka způsobilých výdajů na jeden projekt 100 000,00 Kč

Maximální částka způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 2 000 000,00 Kč

Vazba na výzvu:

ŘO IROP č. 69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD - SC 4.1



Cíl výzvy:

Zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Opatření přispějí k eliminaci rizik a

katastrof a zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn klimatu, jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné

sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu.

Důležité odkazy:

 Specifická pravidla pro příjemce a žadatele včetně povinných příloh

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce včetně povinných příloh

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan

 Výzva MAS VladařHarmonogram výzev

 Interní postupy pro období 2014 – 2023 včetně povinných příloh

 Kritéria pro FNaP (formální hodnocení a přijatelnost projektu) a věcného hodnocení projektu

 Kontrolní listy pro hodnocení projektů

 Výsledky a informace k podaným žádostem přes systém MS2014+

 Výsledky hodnocení žádostí / projektů

http://www.vladar.cz/7-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-pripravenosti-k-reseni-a-rizeni-rizik-a-katastrof-i-irop2-vypis-text-83.html

http://vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html

Místo realizace projektů 

Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. Exponované

území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 dokumentu Specifických pravidel).

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan
http://www.vladar.cz/7-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-pripravenosti-k-reseni-a-rizeni-rizik-a-katastrof-i-irop2-vypis-text-83.html
http://vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html


Aktivita výzvy MAS Vladař:

„Technika pro integrovaný záchranný systém“

Lze podpořit pouze vybraná a vymezená území v MAS Vladař, které stanovují pravidla IROP pro programové období 2014 – 2020 dle Seznamu obcí s

rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi

nebezpečných látek, kdy se jedná o tyto ORP v území MAS Vladař:

sněhové srážky, masivní námrazy orkány a větrné smrště sucho havárie nebezpečných látek

1. Karlovy Vary ANO ANO ANO ANO

2. Kadaň ANO ANO ANO ne

3. Žatec ne ne ANO ANO

„Stanice pro integrovaného záchranného systému“

V rámci podporovaných aktivit, které jsou zacílené na stavby a stavební úpravy „zodolnění“ stanic HZS ČR, dle přílohy č. 9._Zajištení odolnosti

a vybavenosti IZS – PČR, HZS ČR a dle tabulky v ní uvedené na str. 38 / příloha č. 2, vyplývá, že pokud „žadatel / JSDH / obec“ příslušného ORP,

není na tomto seznamu uveden, není možné, aby si podal žádost o podporu u této aktivity Stanice IZS, které se týkají způsobilých výdajů hlavní aktivity

„STAVBA“.

!!! Což znamená, že novou HZS lze vystavět pouze v Karlovarském kraji, a to v Ostrově a úpravu stávající lze provést v Chebu. Nezáleží tedy 

na žadateli, ale na umístnění stavby !!!



Míra podpory:

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: EFRR 95 %

Příjemce 5 %

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění

cílů a indikátorů projektu.

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu

nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.

Projekt musí řešit alespoň jednu z následujících mimořádných událostí:

sněhové srážky, masivní námrazy orkány a větrné smrště extrémní sucho havárie nebezpečných látek

Hlavní podporované aktivity: viz také tabulka (příloha č. 1. této prezentace)

1. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na krajinu, zemědělské plodiny a

lesy, na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy.

2. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi.

Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů, které mají dopad na infrastrukturu zásobování a

výrobu.

3. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či

elektrickou energií.

4. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Posílení vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy a průmyslu, obce, životní prostředí.

Upřesnění podporované techniky a věcných prostředků je uvedeno v kapitole 3. 1. 6. těchto Pravidel.



Vedlejší aktivity projektu:

 pořízení studie proveditelnosti nebo jejích částí,

 výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,

 povinná publicita projektu.

Oprávnění žadatelé:

 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,

 hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) krajů,

 Záchranný útvar HZS ČR,

 obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), resp. jednotky

sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

 Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR,

 krajská ředitelství Policie ČR,

 kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů,

 státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností

Povinné přílohy žádosti:

- povinné přílohy jsou specifikované pro žadatele / příjemce ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce vždy v platném znění vyhlášené výzvy

- další přílohy jsou specifikovány ve výzvě MAS Vladař !!!

POZOR na Osnovu Studie proveditelnosti – nutné převzít osnovu, která byla upravená MAS Vladař a je dostupná v přílohách vyhlášené 7. výzvy 

na webových stránkách MAS Vladař !!!



Zadávací a výběrová řízení:

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu.

Smlouvu včetně případných uzavřených dodatků přiloží prostřednictvím modulu Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.

Stanovisko HZS kraje:

Stanovisko HZS kraje se týká všech projektů obcí a státních organizací, zaměřených na jednotky sboru dobrovolných hasičů a jednotky HZS podniku s 

územní působností. Vzor Stanoviska je uveden v příloze č. 7A dokumentu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 69. výzva / CLLD.

1. HZS kraje také potvrzuje soulad projektu s dokumentem Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného

systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH obcí) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a

novým rizikům v období 2014 – 2020 / viz příloha č. 9. Specifických pravidel po žadatele a příjemce = soulad s přílohou č. 5 – exponovaná

území ORP Karlovy Vary, Kadaň, Žatec, dále

2. Postup pro vydání stanoviska HZS kraje / viz příloha č. 8A. Specifických pravidel po žadatele a příjemce

3. HZS kraje dále posuzuje a stvrzuje potřebnost techniky a věcného vybavení dle požadavku žadatele (pouze označená technika v tabulce jako

1*) / viz příloha č. 11A. Specifických pravidel po žadatele a příjemce

POZOR také na kritéria závěrečného ověření způsobilosti v rámci hodnocení ze strany CRR:

Více v dokumentu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce dané výzvy (č. 69 / projekty CLLD), kapitola č. 5.2.1 Závěrečné ověření způsobilosti

projektů (str. 53. až 59.)



Hodnocení a výběr projektů:

Potřebné informace naleznete na webu MAS Vladař www.vladar.cz kdy jsou u každé vyhlášené výzvy k dispozici potřebné přílohy jak pro formální 

hodnocení a přijatelnosti projektů, tak pro věcné hodnocení projektů.

Proces hodnocení FNaP, věcné hodnocení a výběru projektů pro doporučení k financování zajišťuje MAS Vladař.

Další část hodnocení projektů – závěrečné ověření způsobilosti projektů provede CRR v souladu s postupem uvedeným v kapitole 3.4

Obecných pravidel.

Žádosti, které nebudou předložené dle pravidel o podání žádosti a v jiných termínech, než uvádí výzva MAS Vladař / ŘO IROP, nebudou akceptovány.

ISKP14+:

Jedná se o on-line aplikaci, není potřeba instalace do PC, pro práci v systému je nutná registrace s platnou e-mailovou adresou a telefonním číslem, 

před podáním a odesláním žádosti je nutné mít zřízený elektronický podpis, mít zřízenou datovou schránku.

Registrace do systému ISKP14+: https://mseu.mssf.cz/

Prohlížeč: Internet Explorer

Elektronická žádost: https://www.mssf.cz/

Edukační videa: http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

http://www.vladar.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://www.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa


Konzultace v rámci výzev a operačního programu IROP:

p. Nipauerová Andrea, tel.: +420 724 168 451

andrea.nipauerova@vladar.cz

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST 

mailto:andrea.nipauerova@vladar.cz

