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IROP – Integrovaný záchranný systém 

Aktivity „Stanice integrovaného záchranného systému“ 

a „Technika pro integrovaný záchranný systém“ 

Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Věcné zaměření: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 

A) Podpora 

• Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního 

rozpočtu: EFRR: 95 % 

                  Státní rozpočet: 0 % 

• Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů: 

-minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena 

-maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč 

• Forma podpory: Dotace – ex-post financování 

                              Převod finančních prostředků – ex-post        

financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové 

organizace). 

B) Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů: 

• Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém 

Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného 

systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich 
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připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a 

novým rizikům. 

• Aktivita: „Stanice integrovaného záchranného systému“ 

Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení 

se změnám klimatu a novým rizikům 

Území realizace: 

• Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou 

působností a zároveň území MAS – týká se ORP Trutnov. 

• Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou vždy 

nezpůsobilé. 

     Oprávnění žadatelé: 

• Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 

• Hasičské záchranné sbory krajů 

• Záchranný útvar HZS ČR 

• Obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru 

dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy zákona o 

požární ochraně 

• Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR 

• Krajská ředitelství Policie ČR 

• Kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné 

služby krajů 

• Státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní 

působností 

         Cílová skupina: 

• Obyvatelé ČR 
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• Orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu 

• Složky integrovaného záchranného systému 

 

C) Věcné zaměření 

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém 

           Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: 

• Odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních 

námraz 

• Výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi 

• 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 tak, 

aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly 

zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události 

 

D) Náležitosti žádosti o podporu 

Společné pro obě aktivity: 

• Plná moc 

• Zadávací a výběrová řízení 
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• Stanovisko HZS kraje 

• Studie proveditelnosti 

• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému navíc: 

• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení 

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

• 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 

 

E) Způsobilé výdaje 

Viz kapitola 10 obecných pravidel pro žadatele a příjemce a kapitoly 

3.1.6. (Technika pro integrovaný záchranný systém) 

.2.6. (Stanice integrovaného záchranného systému) 

 

https://www.irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Výzvy/Výzvy%20-

%20SC/Výzvy%20SC%204.1/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_v 

F) Hodnocení a výběr projektů 

MAS 
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• Přijatelnost a formální náležitosti provádějí pracovníci kanceláře MAS 

Království – Jestřebí hory 

• Věcné hodnocení (min. hranice bodování na základě preferenčních 

kritérií) – provádí Výběrový výbor MAS Království – Jestřebí hory 

CRR 

• Kritéria pro závěrečné hodnocení způsobilosti 

• Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

G) Forma a způsob podání žádosti o podporu 

Elektronické podání prostřednictví MS2014+ na adrese http://mseu.mssf.cz 

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

 

H) Datum zahájení 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 stanoven nejdříve na 1.1.2014, 

a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem. 

CH) Datum ukončení realizace projektu 

Do 30.6.2023 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do 

MS2014+ 

 

 

I)Kontakty pro poskytování informací 
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky poskytují 

informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu s výzvou ŘO 

IROP (kontakty využitelné do podání žádosti o podporu v MS2014+). Po 

předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše 

v MS2014+ jména administrátorů projektu pro další komunikaci v rámci 

administrace projektu. 

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop nebo 

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

 

Místní akční skupina 

Poskytuje informace při zpracování žádosti o podporu a posouzení jejího 

souladu s výzvou MAS. Aktuální kontakty na pracovníky MAS jsou uvedeny 

ve výzvě MAS.  
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