
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

2. výzva IROP 

Integrovaný záchranný systém - I.

19. září 2018, Netolice



PROGRAM SEMINÁŘE

• prezence účastníků 

• úvod a představení IROP, role MAS, MMR a CRR

• představení výzvy MAS na podporu IZS 

• parametry výzvy

• podporované aktivity, způsobilé výdaje, způsob financování atd. 

• základní informace o podání žádosti o podporu v MS2014+ 

• proces hodnocení a výběru projektů 

• diskuze, dotazy



ROLE MMR, MAS a CRR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) 

= Řídicí orgán IROP (ŘO IROP) 

• řízení programu

• příprava pravidel pro žadatele a příjemce, příprava výzev ŘO

• poskytovatel dotace. 

Místní akční skupina (MAS) 

= realizátor strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

• příprava výzev MAS a poskytování konzultací

• příjem a hodnocení/výběr žádostí o podporu.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR)

= zprostředkující subjekt pro IROP 

• konzultace, závěrečné ověření způsobilosti vybraných žádostí o podporu, kontroly 

• projektů, kontroly žádostí o platbu, administrace změn,...



PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

• Obecná pravidla
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-
51e67870f8c9/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-
11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf

• Specifická pravidla pro 69. výzvu
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-
zachranny-system-integrovan
• pro každou výzvu samostatný dokument
• podporované aktivity, způsobilé výdaje, kritéria pro závěrečné 

ověření způsobilosti, povinné přílohy žádosti

http://www.irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-51e67870f8c9/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan


OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

• Kapitoly Obecných pravidel upravují:

• Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu 

• Hodnocení a výběr projektů

• Příprava a realizace projektu

• Investiční plánování a zadávání zakázek

• Speciální úprava předkládání dokumentace u zakázek 
na stavební práce

• Příjmy

• Veřejná podpora

• Účetnictví 

• Způsobilé výdaje

• Přenesená daňová povinnost

• Archivace

• Publicita 

• Monitorování projektů 

• Indikátory 

• Změny v projektu 

• Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně 

• Financování

• Odstoupení, ukončení realizace projektu 

• Udržitelnost 

• Námitky a stížnosti 

• Kontroly a audity 

• Horizontální principy 

• Právní a metodický rámec

• Seznam příloh



SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Specifická pravidla konkretizují 
informace pro jednotlivé výzvy a 
obsahují minimálně tyto kapitoly:

• Vyhlášení výzvy a podání žádosti o 
podporu 

• Oprávnění žadatelé 

• Podporované aktivity 

• Povinné přílohy žádosti 

• Struktura financování aktivit 

• Způsobilé výdaje 

• Indikátory 

• Místo realizace projektů 

• Projekty generující příjmy 

• Přenesená daňová povinnost

• Dodatečné stavební práce 

• Veřejná podpora 

• Kontaktní místa pro poskytování 
informací 

• Hodnocení a výběr projektů 

• Podklady pro výpočet ukazatelů CBA



UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu

• Elektronický podpis

• Projekt lze rozdělit do etap (etapa projektu minimálně 3 měsíce) 

• Pozorně pročíst Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

• Postupovat nejen v souladu se Specifickými pravidly, ale také s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce a textem výzvy MAS. 

• Žádosti o podporu finalizovat v IS KP14+ dříve než v posledních hodinách 
před ukončením příjmu žádostí ve výzvě. 

• Pro projekty jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší nebo rovny 5 mil. Kč 
zpracovává žadatel Studii proveditelnosti ve struktuře upravené MAS, která 
je přílohou dané výzvy. 



UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

• Nutné doložit všechny relevantní povinné přílohy k žádosti. 

• Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v IS KP14+ a v 
povinných přílohách k žádosti. 

• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu na hlavní aktivity (min. 
85 %) a vedlejší aktivity projektu (max. 15 %). 

• Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických 

listech indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel. 

• Úspěšný projekt musí nezbytně splňovat všechna kritéria formálních 

náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení a kritéria pro   

závěrečné ověření způsobilosti.



2. Výzva MAS Blanský les – Netolicko
Integrovaný záchranný systém - I

• Vyhlášení výzvy: 19. 7. 2018 

• Příjem žádostí: 19. 7. 2018 – 31. 10. 2018

• Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014 

• Datum ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2023

• Alokace: 5 500 000 Kč

• Struktura financování: 95% EFRR + 5% vlastní zdroje 

• Kolová výzva → hodnocení projektů probíhá po ukončení příjmu žádostí 

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti v MS2014+

• http://masbln.cz/vyzvy-mas-irop_2-vyzva-integrovany-zachranny-system-i

http://masbln.cz/vyzvy-mas-irop_2-vyzva-integrovany-zachranny-system-i


2. Výzva MAS Blanský les – Netolicko
Integrovaný záchranný systém - I

• Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

• Maximální výše způsobilých výdajů: 2 mil. Kč

• Území realizace: 

• území MAS Blanský les – Netolicko vymezené ve schválené strategii 
CLLD a zároveň exponované území vymezené seznamem obcí s 
rozšířenou působností (viz příloha č. 5 Specifických pravidel výzvy č. 
69 IROP).



EXPONOVANÁ ÚZEMÍ



Zacílení podpory

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



Oprávnění žadatelé

• HZS krajů

• 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)



Přílohy k žádosti o dotaci

• 1) Plná moc

• 2) Zadávací a výběrová řízení

• 3) Stanovisko HZS kraje

• 4) Studie proveditelnosti (upravená MAS)

• 5) Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému navíc

• 6) Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnosprávní 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

• 11) Čestné prohlášení - stavební povolení



Přílohy k žádosti o dotaci

• Přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o podporu v 
MS2014+



Stanice IZS – Hlavní podporované aktivity

Stavební úpravy stanice základní složky IZS

• Zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby 
složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Aktivita 
je zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, stavbu 
nového objektu, pořízení potřebného vybavení či technologií stanice 
základní složky IZS a úpravu vnějších prostor.



Stanice IZS – Hlavní podporované aktivity



Stanice IZS – Hlavní podporované aktivity



Stanice IZS – Hlavní podporované aktivity

Vybudování stanice základní složky IZS

• Zajištění odolnosti prostřednictvím nové dislokace v případě stanic, 
které jsou ohrožovány opakujícími se výskyty mimořádných událostí 
ohrožujících chod stanice, nebo u kterých není zajištěna přijatelná 
reakční doba pro nasazení složky IZS. V této aktivitě bude realizována 
stavba nové stanice základní složky IZS, pořízení jejího vybavení či 
technologií a úprava vnějších prostor.



Stanice IZS – Vedlejší podporované aktivity

• zpracování projektové dokumentace,

• zpracování studie proveditelnosti nebo její části

• zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a organizace 
výběrových a zadávacích řízení,

• povinná publicita projektu

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský 
dozor)

• nákup pozemků,

• demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu.



Nezpůsobilé výdaje projektu



Nezpůsobilé výdaje projektu



Nezpůsobilé výdaje projektu



Technika pro IZS – hlavní podporované aktivity

• Pořízení majetku k posílení vybavení Hasičského záchranného sboru 
České republiky (dále jen „HZS ČR“) a JSDH pro oblast odstraňování 
důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a pro 
výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, extrémním 
suchem a s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.



Normativ vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků 
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz

• Velkokapacitní stan pro evakuační středisko obyvatelstva a dočasným 

ubytováním (kontejner/přívěs)

• Dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí

• Mobilní elektrocentrála 3 až 8 kVA

• Sada baterií s min. kapacitou 4 kWh, fotovoltaická dobíječka baterií s

výkonem min. 1000 Wp a měnič 12V/230V (alternativně k   

elektrocentrále)

• Osvětlovací souprava

• Souprava prostředků pro odstraňování spadlých stromů (motorová pila, kladkostroj, výsuvné 
žebříky, lana apod.)

• Polní kuchyně s kapacitou 50 - 150 stravovaných osob/den

• Terénní čtyřkolka včetně sněžných pásů a přívěsný vozík k čtyřkolce pro její převoz

• Ruční radiostanice na frekvenci požární ochrany (souprava 3 až 6 ks)



Normativ vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast 
odstraňování důsledků spojených s orkány a větrnými smrštěmi

• Soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov, plachty, stavební dřevo a 
prostředky pro výztuže a statistické zpevnění budov (kontejner s nosičem 
kontejneru)

• Mobilní elektrocentrála 3 až 8 kVA

• Sada baterií s min. kapacitou 4 kWh, fotovoltaická dobíječka baterií s

• výkonem min. 1000 Wp a měnič 12V/230V (alternativně k elektrocentrále)

• Osvětlovací souprava

• Souprava prostředků pro odstraňování spadlých stromů (motorová pila, 
kladkostroj, výsuvné žebříky, lana apod.)

• Polní kuchyně s kapacitou 50 – 150 stravovaných osob/den

• Terénní čtyřkolka včetně sněžných pásů a přívěsný vozík k čtyřkolce pro její převoz

• Ruční radiostanice na frekvenci požární ochrany (souprava 3 až 6 ks)



Normativ vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast 
odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem

• Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody

• Cisterna na pitnou vodu (provedení kontejner/přívěs/automobil)

• Hadicový kontejner/přívěs

• Mobilní skládací velkoobjemové nádrže na vodu (min. objem 10 m3

• Mobilní elektrocentrála 3 až 8 kVA

• Sada baterií s min. kapacitou 4 kWh, fotovoltaická dobíječka baterií s 
výkonem min. 1000 Wp a měnič 12V/230V (alternativně k elektrocentrále

• Osvětlovací souprava

• Ruční radiostanice na frekvenci požární ochrany (souprava 3 až 6 ks)

• Ponorné čerpadlo (čerpání ze studní)



Normativ vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast 
odstraňování důsledků v souvislosti s haváriemi s únikem 
nebezpečných látek

NIC



Technika pro IZS – vedlejší podporované aktivity

• výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části (podle přílohy č. 
4A  Specifických Pravidel, doplněná varianta MAS),

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

• výdaje na povinnou publicitu  (viz kap. 13 Obecných pravidel)

• DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke 
kterému se vztahuje,

• pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším 
aktivitám nárok na odpočet daně na vstupu

• pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací 
cena



Nezpůsobilé výdaje projektu

• výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo území MAS vymezené v 
integrované strategii CLLD

• výdaje bez přímého vztahu k projektu,

• výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů

• jakýkoli výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými 
doklady,

• výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,

• náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné 
hrazené zaměstnavatelem,

• cestovní náhrady,

• provozní a režijní výdaje,

• výdaje na nepovinnou publicitu,

• výdaje spojené s řízením a administrací projektu,



Nezpůsobilé výdaje projektu

• výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním studie 
proveditelnosti,

• výdaje na nákup nemovitostí,

• výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti, 
výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí,

• DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

• jiné daně,

• úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,

• pokuty, manka a škody,

• výdaje vzniklé nad rámec Rozhodnutí/Stanovení výdajů

• dodávky, které nevytvářejí žádnou reálnou hodnotu nebo jejichž hodnota je určena pouze 
procentem z celkových nákladů projektu,

• výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky,



Nezpůsobilé výdaje projektu

• sankce a penále,

• kurzové ztráty, rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,

• provize, celní, správní a ostatní poplatky,

• výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení 
soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,

• výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné,

• odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

• výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,

• výdaje na audit projektu,

• další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů 
uvedené v těchto Pravidlech.



Základní informace o podání žádosti o podporu v 
MS2014+ 

• Webová aplikace pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020 - https://mseu.mssf.cz/

https://mseu.mssf.cz/


Základní informace o podání žádosti o 
podporu v MS2014+
• Prostřednictvím IS KP14+ probíhá podání úloh: 
• žádost o podporu, 
• žádost o platbu - průběžná, závěrečná, 
• zprávy o realizaci - průběžná, závěrečná (termíny podání ZoR se v IS KP14+ 

zobrazí po schválení právního aktu, žadatel obdrží depeši s upozorněním na 
blížící se termín podání), 

• žádosti o změnu 
• zprávy o udržitelnosti projektu - za každý rok - průběžná, závěrečná
• Podání všech úloh je pouze elektronické prostřednictvím IS KP14+.
• Veškerá komunikace mezi žadatelem a manažerem projektu po registraci 

žádosti o podporu probíhá formou depeší!



Užitečné informace k IS KP14+



Proces hodnocení a výběru projektů 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU A PRŮBĚH HODNOCENÍ

• Podání žádostí POUZE přes MS2014+, prostřednictvím IS KP14+ (příjem 
žádostí bude ukončen 31. 10. 2018 ve 12:00 hod.)

• Automatická registrace žádosti po podpisu statutárního 
zástupce/oprávněné osoby (v případě tzv. „ručního podání“ je nutné 
žádost o podporu po podpisu ještě odeslat k registraci).

• Automatické předložení na MAS a přidělení registračního čísla

• Žadatel je o průběhu hodnocení své žádosti o podporu informován 
prostřednictvím depeší (pozn. hodnocení u kolové výzvy začíná až 
poukončení příjmu žádostí)



Proces hodnocení a výběru projektů

• Hodnocení žádostí bude zahájeno po ukončení příjmu žádostí o podporu (kolová 
výzva) na základě schválených hodnotících kritérií

• Hodnocení projektů (provádí MAS a CRR) – upraveno v Interních postupech MAS 
(k dispozici na www.masbln.cz)

1) kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí (kancelář MAS, příloha č. 1 Výzvy)
2) věcné hodnocení (Výběrová komise SCLLD, příloha č. 2 Výzvy, max. 80 bodů, 
min. 40 bodů k hodnocení)
3) Výběr projektů (Výbor SCLLD), 
4) Závěrečné ověření způsobilosti (CRR), 
5) Výběr projektů (provádí ŘO IROP)
6) Příprava a vydání právního aktu (provádí ŘO IROP)

http://www.masbln.cz/


diskuze, dotazy

Děkuji za pozornost


