Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel
strategie komunitně vedeného místního rozvoje
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny
POHODA venkova na období 2014 – 2020“
vyhlašuje

10. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS POHODA – IROP – Technika pro IZS II“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD“

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

10.
1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof

Opatření integrované strategie
Podopatření integrované
strategie
Druh výzvy

Kolová

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

17.9.18 10:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

17.9.18 10:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

31.12.18 13:00
1.1.2014

Datum zahájení realizace
projektu

Datum ukončení 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 stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn
před tímto datem.
31.12.2020
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Podpora
2 736 840,000 Kč
Alokace výzvy MAS (CZV)
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %
minimální výše CZV na projekt

100 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt

684 210,00 Kč

Podmínky veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst.
1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Forma podpory

Dotace – ex-post financování

Zacílení podpory
Podporovány budou aktivity zaměřené na posílení vybavení základních složek IZS technikou a
věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS s důrazem na přizpůsobení
se změnám klimatu a novým rizikům. Podporováno bude pořízení specializované techniky a
věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních
námraz a pro výkon činností spojených s extrémním suchem.
Typy podporovaných projektů
Při přípravě projektů je nutné vycházet z dokumentu nazvaného ,,Zajištění odolnosti a
vybavenosti základních složek 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“.

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5
Specifických pravidel) a zároveň území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Na území
MAS POHODA venkova se toto týká území ORP Dobruška a Náchod.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
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).

Cílová skupina

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

Věcné zaměření
1

Technika IZS

2
3
4
5

Podporované aktivity

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.
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.

Indikátory

5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS

Náležitosti žádosti o podporu
1

Plná moc

2

Zadávací a výběrová řízení

3

Stanovisko HZS kraje

4
5
6

Studie proveditelnosti (upravená MAS)
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Potvrzení HZS o velikosti hasebního obvodu

7
8
9
10
11
12
Povinné přílohy

13
14
15

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických
pravidlech výzvy č. 69 (verze 1.1, platnost od 03.10.2017) IROP v kapitole 3.1.4.
V případě požadavku na bodové zvýhodnění projektu požaduje MAS nad rámec povinných
příloh uvedených ve specifických pravidlech výzvy ŘO IROP navíc doplnit do žádosti o podporu
přílohu 6. Příloha slouží jako podklad pro věcné hodnocení projektu na MAS.

Způsobilé výdaje
Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a kapitola 3.1.6 (Technika pro
integrovaný záchranný systém) Specifických pravidel této výzvy.
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a
příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 69 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy,
tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.05.2018), Specifickými pravidly (verze 1.1,
platnost od 03.10.2017). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí
vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.
Věcná způsobilost
Obecná a Specifická pravidla pro žadatele pro výzvu ŘO IROP č. 69 jsou uvedena zde:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-systemintegrovan
MAS omezuje okruh podporovaných aktivit: podporovanou aktivitou v této výzvě MAS je
pouze aktivita uvedená v kapitole 3.1 Specifických pravidel Aktivita „Technika pro integrovaný
záchranný systém“. Z tohoto důvodu nejsou pro tuto výzvu relevantní kapitoly Specifických
pravidel týkající se aktivity „Stanice integrovaného záchranného systému“.
Časová způsobilost
Informace o křížovém
financování

1.1. 2014 - 31.12. 2020

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy
V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných
pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí.

Provádění změn výzvy

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele pro výzvu ŘO IROP č. 69 (jedná se o znění platné ke
dni vyhlášení výzvy MAS) jsou uvedena zde:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-systemintegrovan
O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+.
Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách:
http://pohodavenkova.cz/o-nas/24-strategie-2014/48-programovy-ramec-irop
Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení. Mohou vytvářet příjmy
mimo čl. 61 Obecného nařízení - tzv. jiné peněžní příjmy.

Příjmy projektu

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí pracovníci kanceláře MAS.
Věcné hodnocení provádí Hodnoticí komise, která je složena minimálně z 3 členů Výběrové
komise MAS.
Programový výbor jakožto rozhodovací orgán MAS vybírá projekty k realizaci na základě
návrhu Výběrové komise a určuje alokaci na výzvu.
Projekty jsou seřazeny podle dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší. Projekty se stejným
počtem bodů jsou řazeny podle data a času podání žádosti o podporu v MS2014+.
Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 35 bodů z 70 bodů.

Způsob hodnocení projektů

Postup hodnocení projektů je uveden v Interních postupech MAS pro programový rámec IROP
v kapitole 4 „Hodnocení a výběr projektů“. MAS bude ve výzvě postupovat podle Interních
postupů (vydání 1.3, platnost od 01.01. 2018), které jsou zveřejněny na webu MAS:
http://pohodavenkova.cz/o-nas/24-strategie-2014/48-programovy-ramec-irop

Projekty jsou seřazeny podle dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší. Projekty se stejným
počtem bodů jsou řazeny podle data a času podání žádosti o podporu v MS2014+.
Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 35 bodů z 70 bodů.

Způsob hodnocení projektů

Postup hodnocení projektů je uveden v Interních postupech MAS pro programový rámec IROP
v kapitole 4 „Hodnocení a výběr projektů“. MAS bude ve výzvě postupovat podle Interních
postupů (vydání 1.3, platnost od 01.01. 2018), které jsou zveřejněny na webu MAS:
http://pohodavenkova.cz/o-nas/24-strategie-2014/48-programovy-ramec-irop
Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky hodnocení, přesahuje
celkovou alokaci výzvy, je uveden v Interních postupech MAS pro programový rámec IROP
(vydání 1.3, platnost od 01.01. 2018), v kapitole 4.3 „Výběr projektů“. Interní postupy jsou
zveřejněny na webu MAS: http://pohodavenkova.cz/o-nas/24-strategie-2014/48-programovyramec-irop
Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR.
Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. Postup pro tento případ je
uveden v Interních postupech MAS pro programový rámec IROP (vydání 1.3, platnost od 01.01.
2018), v kapitole 5 „Přezkum hodnocení projektů“. Interní postupy jsou zveřejněny na webu
MAS: http://pohodavenkova.cz/o-nas/24-strategie-2014/48-programovy-ramec-irop

Kritéria pro hodnocení a výběr projektů jsou přílohou č. 1 této výzvy. Kritéria jsou zároveň
Kritéria pro hodnocení projektů zveřejněna na webu MAS:
http://pohodavenkova.cz/o-nas/24-strategie-2014/48-programovy-ramec-irop
Žadatel do Studie proveditelnosti uvede velikost hasebního obvodu (je-li relevantní) a velikost
obce, ve které má žadatel své sídlo. Pro tyto účely byla rozšířena Osnova Studie
proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této Výzvy MAS.
Úpravy Osnovy studie proveditelnosti spočívají v doplnění následujících dvou odrážek do
kapitoly 3 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem (str. 3, poslední dvě odrážky):
- žadatel uvede velikost hasebního obvodu (je-li relevantní),
- žadatel uvede velikost obce (tzn. celkový počet obyvatel), ve které má své sídlo.
Další specifika výzvy

Pro doložení uvedené velikosti hasebního obvodu je nutné přiložit k žádosti o podporu
Potvrzení HZS o velikosti hasebního obvodu, které nesmí být starší než 6 měsíců od data
předložení žádosti o podporu v ISKP14+.
MAS bude vytvářet seznam náhradních projektů pro případ, že požadavky na dotaci u všech
projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení, převyšují alokaci výzvy MAS. Postup při
vytváření seznamu náhradních projektů je popsán v Interních postupech MAS pro
programový rámec IROP (vydání 1.3, platnost od 01.01. 2018), v kapitole 4.3 „Výběr
projektů“. Interní postupy jsou zveřejněny na webu MAS: http://pohodavenkova.cz/o-nas/24strategie-2014/48-programovy-ramecirop

Forma a způsob podání žádosti o
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
podporu
Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy ŘO IROP

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
Kontaktní údaje na pracovníky MAS:
Ing. Tomáš Vidlák, vedoucí zaměstnanec strategie CLLD
+420 604 535 956
manager@pohodavenkova.cz

Kontakty pro poskytování
informací

Adresa kanceláře MAS:
Opočenská 436, 518 01 Dobruška
Aktuální údaje na pracovníky MAS jsou zveřejněny na webu MAS:
http://pohodavenkova.cz/kontakty

Kontaktní údaje na pracovníky MAS:
Ing. Tomáš Vidlák, vedoucí zaměstnanec strategie CLLD
+420 604 535 956
manager@pohodavenkova.cz
Kontakty pro poskytování
informací

Adresa kanceláře MAS:
Opočenská 436, 518 01 Dobruška
Aktuální údaje na pracovníky MAS jsou zveřejněny na webu MAS:
http://pohodavenkova.cz/kontakty

Seznam příloh výzvy
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15

Příloha č.1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
Příloha č.2 Osnova Studie proveditelnosti (upravená MAS)

