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ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 

9. 5. 2018 
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Program semináře 

• Představení výzvy 

• Podporované aktivity 

• Indikátory 

• Způsobilost výdajů 

• Proces hodnocení a výběru projektů 

• IS KP14+ 

• Důležité odkazy 



Představení výzvy 
Základní informace 

• Vazba na výzvu ŘO IROP č. 69:  

 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD - SC 4.1“ 

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

• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vč. příloh 

• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vč. příloh 

• Vyhlášení výzvy: 30. 4. 2018 

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2018 

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 6. 2018, 12:00 hodin 

• Alokace: 3 263 160 Kč 

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč 

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč 
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Představení výzvy 
Základní informace 

• Místo realizace: území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

• Maximální délka projektu: není stanovena 

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021 

• Financování: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 % 
 Míra spolufinancování: 5 %  
 Státní rozpočet: 0 % 

• Časová způsobilost nákladů: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021 

• Způsob financování: ex post 

• Udržitelnost: 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+. 

 

 

 



Podporované aktivity  

Dle výzvy ŘO IROP č. 69, podporovány 2 aktivity:  

Technika pro integrovaný záchranný systém 

Stanice integrovaného záchranného systému 
• V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat obě aktivity 

• Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu   

 



Podporované aktivity 

Pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňujeme příjemce, 

že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení 

poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je. V případě neudržení výstupů z 

projektu po celou dobu udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace, 

pokud nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí odpovídajícím majetkem z vlastních 

zdrojů.  

  

 



Představení výzvy 
Oprávnění žadatelé – společní pro obě aktivity 

• a) hasičské záchranné sbory krajů; 

• b) Záchranný útvar HZS ČR; 

• c) 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); 

• d) krajská ředitelství Policie ČR 
 

Zároveň ale podle zacílení Strategie a dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti integrovaného 

záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 

přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020“. 



Představení výzvy 
Cílové skupiny 

Společné pro obě aktivity: 

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

 



Technika pro integrovaný záchranný systém 



Technika pro integrovaný záchranný systém 

Hlavní aktivita:  

Pořízení dopravního automobilu (dle technický podmínek pro pořízení dopravního 
automobilu) pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí - v souvislosti s: 

- odstraňováním důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; 

- výkonem činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi; 

- výkonem činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek. 

 

Území realizace: 

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností a zároveň území MAS 
– týká se ORP Trutnov. 



Technika pro integrovaný záchranný systém 

Vedlejší podporované aktivity:  

• pořízení Studie proveditelnosti nebo jejích částí, 

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

• povinná publicita projektu. 
 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % 
celkových způsobilých výdajů projektu.  

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

 

 



Technika pro integrovaný záchranný systém 

Nezpůsobilé výdaje, např.: 

•Výdaje spojené s realizací části projektu mimo území 

MAS 

•Výdaje bez přímého vztahu k projektu 

•Výdaje spojené s administrací a řízením projektu atd., 

viz Specifická pravidla kap. 3.1.6. 



Technika pro integrovaný záchranný systém 

Předmětem podpory nemůže být pořízení techniky 

pouze z důvodu špatného technického stavu bez vazby 

na mimořádné události vymezené v kapitole 3.1.6. 

Specifických pravidel. 



Technika pro integrovaný záchranný systém 

  

Povinné přílohy: 

• Plná moc 

• Zadávací a výběrová řízení 

• Stanovisko HZS kraje 

• Studie proveditelnosti 

• Výpočet čistých finančních příjmů 



Technika pro integrovaný záchranný systém - 
indikátory 

Plánovaná hodnota indikátoru je závazná. 

Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k určenému datu jeho naplnění může vést 
ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu udržitelnosti může mít charakter 
porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce.  

Indikátory výstupu  

5 70 01 – Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

Indikátor povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy.  

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu 
obsahují metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických pravidel.   

 

 



Stanice integrovaného záchranného systému 



Stanice integrovaného záchranného systému 

Hlavní aktivita:  

Pořízení nezávislého zdroje elektrické energie (agregátu) k zajištění energetické soběstačnosti 
včetně stavebních úprav, a to s vazbou na : 

- odstraňováním důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; 

- výkonem činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi; 

- výkonem činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek. 

 

Území realizace: 

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností a zároveň území MAS – 
týká se ORP Trutnov. 

 

 



Stanice integrovaného záchranného systému 
Způsobilé výdaje: 

• Stavební úpravy 

• Změny stávající stavby (nástavba, přístavba) 

• Stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby 

• Stavební úprava vnitřních prostor stávající stavby 

• Modernizace a vybudování nezbytných objektů technického a technologického zázemí 

• Vybudování zpevněných a manipulačních ploch v areálu stanice základní složky  IZS 

• Úpravy venkovního prostranství v areálu stanice základní složky IZS 

• Nákup staveb 

• Pořízení vybavení budovy 

 

Území realizace: 

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností a zároveň území MAS – 
týká se ORP Trutnov. 

 

 



Stanice integrovaného záchranného systému 
Vedlejší podporované aktivity:  
• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (výdaje na 

zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a na organizaci výběrových a 
zadávacích řízení, výdaje na pořízení studie proveditelnosti nebo její části), 

• povinná publicita projektu (viz kap. 13 Obecných pravidel), 
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
• projektová dokumentace stavby, EIA, 
• demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu 
•  nákup pozemku (pouze do 10 % CZV) 
 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu.  

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

 

 



Stanice integrovaného záchranného systému 

Nezpůsobilé výdaje, např.: 

•Výdaje bez přímého vztahu k projektu 

•Výdaje spojené s administrací a řízením projektu atd.,  

 

(viz Specifická pravidla kap. 3.2.6.) 



Stanice integrovaného záchranného systému 

  Povinné přílohy: 
• Plná moc 

• Zadávací a výběrová řízení 

• Stanovisko HZS kraje 

• Studie proveditelnosti 

• Výpočet čistých finančních příjmů 

• Územní souhlas nebo územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 
řízení 

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s 
provedení ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
stavební povolení 

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby 

• Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu 

• Položkový rozpočet stavby 



Stanice integrovaného záchranného systému - 
indikátory 

Plánovaná hodnota indikátoru je závazná. 

Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k určenému datu jeho naplnění může vést 
ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu udržitelnosti může mít charakter 
porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce.  

Indikátory výstupu  

5 75 01 – Počet nových nebo modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 

Indikátor povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy.  

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu 
obsahují metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických pravidel.   

 

 



Proces hodnocení a výběru projektů 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení a 
výběr projektů: 

• Příloha č. 1 Výzvy MAS - Kritéria formálního hodnocení a 
přijatelnosti 

• Příloha č. 2 Výzvy MAS - Kritéria věcného hodnocení 

• Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Království – 
Jestřebí hory, o.p.s. 

• Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než 
umožňuje výzva, nejsou akceptovány 
 



Proces hodnocení a výběru projektů 
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

= První fáze hodnocení projektů 

• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků 

• Provádějí pracovníci MAS KJH 

• Lhůta max. 29 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu 

• Dvě kritéria přijatelnosti „Projekt je realizován na územní působnosti MAS Království 
- Jestřebí hory, o.p.s.“, „Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 
specifický cíl a výzvu MAS“ jsou neopravitelná 

• Kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (s výjimkou dvou výše 
uvedených) jsou opravitelná – žadatel může být vyzván k opravě nebo doplnění ve 
lhůtě do 5 pracovních dní, max. 2x 

 



Proces hodnocení a výběru projektů 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím 
MS2014+ žadatelům informaci o výsledku hodnocení do 5 dnů od ukončení kontroly.   

Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího 
výběru, mohou požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace 
o negativním výsledku o přezkum hodnocení.  

Možnost vzdání se práva podat žádost o přezkum  

• Žadatelé budou o této možnosti informováni interní depeší 

• Důvodem je urychlení procesu hodnocení 

• Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy se všichni žadatelé ve výzvě MAS vzdají 
možnosti přezkumu 

• Dokument vzdání se přezkumu žadatelé vkládají do systému MS2014+ 



Proces hodnocení a výběru projektů 
Věcné hodnocení 

= Druhá fáze hodnocení projektů 

• Hodnocení kvality 

• Provádí výběrový výbor MAS KJH 

• Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení 

• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení FNaP 

• Možnost vzdání se práva podat žádost o přezkum  

• O výsledku věcného hodnocení bude žadatel informován 
prostřednictvím interní depeše MS2014+ 

 



Kritéria věcného hodnocení – Technika IZS 

 

 



 

 

Kritéria věcného hodnocení – Technika IZS 



 

 

Kritéria věcného hodnocení – Stanice IZS 



 

 

Kritéria věcného hodnocení – Stanice IZS 



Proces hodnocení a výběru projektů 
Věcné hodnocení 

MAS současně upozorňuje, že seznam projektů doporučených  
k financování předává k závěrečnému ověření způsobilosti a ke 
kontrole administrativních postupů na ŘO IROP. 
Proces hodnocení ukončen nejpozději do 5 měsíců od data ukončení příjmu žádostí o 
podporu. 

 

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti:  
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b323-
7a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf 

Žadatelům doporučujeme se s kritérii seznámit a při psaní projektu je 
zohlednit. 
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Podání projektové žádosti 

• Zřízení elektronického podpisu 

•Registrace do systému IS KP14+ 

•Vyplnění žádosti o podporu 

• Finalizace žádosti o podporu 

•Podepsání a odeslání žádosti o podporu 
• odepsání a odeslání žádosti o p 

• odporu 

 

 



Podání projektové žádosti 

Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím 

aplikace IS KP14+: https://mseu.mssf.cz/ 
• Nevyžaduje instalaci do PC 

 
• Postupovat podle Přílohy č. 1 Postup pro podání žádosti o podporu  

v MS2014+, příloha Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

 
• Edukační video: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-

projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa  
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Titulní obrazovka IS KP14+ 



IS KP14+: HW a SW požadavky 



Registrace do IS KP14+  



Založení žádosti o podporu 



Založení žádosti o podporu 



Založení žádosti o podporu 



Založení žádosti o podporu 



Založení žádosti o podporu 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Kontaktní osoba: Kateřina Valdová 

E-mail:   valdova@kjh.cz 

Mobil:   731 543 676 
 


