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NÁVAZNOST 
PODVÝZVY 
MAS NA 
VÝZVU IROP

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

 Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované 
projekty CLLD

 opatření MAS Vyhlídky - 3.2.1. Ochrana zdraví a majetku obyvatel

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


NÁVAZNOST 
PODVÝZVY 
MAS NA 
VÝZVU IROP

www.irop.mmr.cz

http://www.irop.mmr.cz/


ZÁKLADNÍ 
INFORMACE K 
VÝZVĚ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 9. 8. 2018

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 9.8. 
2018 (14:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 1. 2019 
(14:00)

Alokace na výzvu MAS:

 6 829 510 Kč

MINIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč

MAXIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 300 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 95%

Forma podpory: Dotace – ex-post financování 



TYPY 
PODPOROVANÝCH 
PROJEKTŮ

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému

 zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům.

- 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.



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) 



CÍLOVÉ 
SKUPINY

 obyvatelé ČR, 

 orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu,

 složky integrovaného záchranného systému



PROCES 
HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ

1. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 
PROJEKTU. Pokud splní kritéria přijatelnosti a formální 
náležitosti                    věcné hodnocení.

 provádí pracovníci MAS

 do 5 prac. dnů od registrace žádosti

 žadatelé mohou být až 2x vyzváni k doplnění (doplnění zaslat vždy do 5 
prac. dnů od vyzvání)

 Výsledek kontroly se žadatelé dozví v systému MS2014+ (do 5 prac. dnů 
od ukončení kontroly)

2. VĚCNÉ HODNOCENÍ
 provádí Hodnotitelská komise

 MAX. počet bodů může být 50.

 Minimální bodová hranice = 27 bodů (54%)

 PŘI SHODĚ JE VYBRÁN PROJEKT, KTERÝ BYL PODÁN DŘÍVE!



PROCES 
HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ

 VÝSTUPEM HODNOCENÍ SEZNAM PROJEKTŮ SEŘAZENÝ 

SESTUPNĚ PODLE POČTU DOSAŽENÝCH BODŮ.

 SEZNAM PROJEKTŮ JE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ VÝKONNÉ 
RADĚ.

 VÝSLEDKEM JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY SEZNAM 

PODPOŘENÝCH, NÁHRADNÍCH A NEPODPOŘENÝCH PROJEKTŮ.

 ROZHODOVACÍ ORGÁN NESMÍ MĚNIT POŘADÍ ANI HODNOCENÍ 

ŽÁDOSTÍ O PODPORU.

 ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTU PROVÁDÍ CRR.
 Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení.



KRITÉRIA 
FORMÁLNÍCH 
NÁLEŽITOSTÍ A 
PŘIJATELNOSTI

Kritéria formálních náležitostí 

 Žádost o podporu je podána v 
předepsané formě

 Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem 
žadatele

 Jsou doloženy všechny povinné 
přílohy a obsahově splňují 
náležitosti, požadované v 
dokumentaci k výzvě MAS

Kritéria přijatelnosti

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli 
a podporovanými aktivitami výzvy MAS

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 
MAS

 Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce výzvy MAS

 Projekt respektuje stanovené hranice 
celkových způsobilých výdajů uvedených 
ve výzvě MAS

 Potřebnost realizace projektu v území MAS 
je odůvodněna

 Projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů, pokud jsou stanoveny

 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů)

Specifické kritérium přijatelnosti:

Projekt je v souladu se schválenou 
SCLLD MAS Vyhlídky na období
2014 - 2020 



KRITÉRIA 
VĚCNÉHO 
HODNOCENÍ

 Dopad projektu do území

 Stanovení rizik a jejich eliminace

 Velikost obce/města, ve které/kterém je projekt realizován

 Jaký je současný stav obnovované nemovitosti?

 Projekt přispívá:
 a) ke snížení negativních jevů mimořádné události

 b) ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací

 c) ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních 
prací při řešení mimořádných událostí

INDIKÁTORY:
5 75 01 - Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS



Název kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací

Dopad projektu do území

Aspekt kvality projektu - potřebnost

10 bodů – Projekt má dopad do území 2 a více obcí MAS

0 bodů – Projekt má dopad jen v území místa realizace
Studie proveditelnosti

Stanovení rizik a jejich eliminace

Žadatel předkládá přehled možných rizik projektu v 

realizační fázi a době udržitelnosti s vyznačením 

pravděpodobnosti výskytu, závažnosti, celkového dopadu a 

navrženým způsobem eliminace rizika

Aspekt kvality projektu - hospodárnost

10 bodů - Žadatel uvedl všechna hlavní /finanční, personální organizační a věcná/ rizika jak v 

realizační fázi, tak i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace 

5 bodů - Žadatel uvedl jen rizika/finanční, personální, organizační a věcná/, pouze pro jednu 

fázi projektu – buď fázi realizační, nebo fázi udržitelnosti.

0 bodů - Žadatel neuvedl pro fázi realizační a fázi udržitelnosti žádná rizika. 

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Velikost obce/města, ve které/kterém je projekt realizován

Aspekt kvality projektu - účelnost

10 bodů - Obec, na jejímž území stanice IZS zřizována, má méně než 1 000 obyvatel

5 body - Obec, na jejímž území je stanice IZS zřizována, má 1 001 až 4 000 obyvatel

0 bodů - Obec, na jejímž území je stanice IZS zřizována, má více než 4 000 obyvatel

Žádost o podporu

Jaký je současný stav obnovované nemovitosti?

Aspekt kvality projektu - efektivnost

10 bodů – Nemovitost u jednotky zcela chybí

5 body – Nemovitost se u žadatele nachází, avšak v nevyhovujícím technickém stavu

0 body - Žadatel má již pořízenou nemovitost v odpovídajícím stavu

Studie proveditelnosti

Projekt přispívá:

a) ke snížení negativních jevů mimořádné události

b) ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací

c) ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a 

likvidačních prací při řešení mimořádných událostí

Aspekt kvality projektu - potřebnost

10 bodů – Projekt přispívá ke dvěma a více bodům z výběru a), b), c).

5 bodů – Projekt přispívá k alespoň jednomu bodu z výběru a), b), c).

0 bodů – Projekt nepřispívá ani k jednomu z bodů a), b), c). 

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti



POVINNÉ 
PŘÍLOHY

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Stanovisko HZS kraje

4. Studie proveditelnosti

5. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

6.
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující územní řízení

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



SYSTÉM ISKP  cc



















DOTAZY, 
DISKUZE


