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SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS 

PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR 

 

 

 
21. srpen 2017, Klášterní 267, Chotěboř 
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PROVÁZANOST VÝZVY S IROP 

IROP výzva č. 69 „Integrovaný záchranný systém – integrované 

projekty CLLD 

 

 

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 

 

Výzva č. 1 s názvem MAS Podhůří Železných hor – IROP – Posilování 

složek IZS a hasičů 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

• Vyhlášení výzvy: 8.8.2017, ve 12:00 

• Ukončení výzvy: 6.9.2017, ve 12:00 

• Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014 

• Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2018 

• Forma podpory: dotace – ex-post financování 
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Celková částka dotace z EFRR 1.200.000,- Kč 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 600.000,- Kč 

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 1.263.157,- Kč 

 

Míra podpory z EFRR 95 % 

 

Spolufinancování z vlastních zdrojů 5 % 
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PODPOROVANÉ AKTIVITY 

Hlavní aktivity: 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro  

• Odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a 

masivních námraz 

• Výkon činností spojený s orkány a větrnými smrštěmi 

• Výkon činností spojený s extrémním suchem 

 

Vedlejší aktivity: 

• Pořízení Studie proveditelnosti nebo jejích částí 

• Výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na 

organizaci výběrových a zadávacích řízení 

• Povinná publicita projektu 



 

6 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

 

• Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR 

• Záchranný útvar HZS ČR 

• Obce zřizující jednotky požární ochrany, resp. Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů kategorie JPO II a JPO III podle přílohy 

zákona o požární ochraně JPO III: Chotěboř, Libice nad 

Doubravou, Maleč 

• Hasičské záchranné sbory krajů 

• Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR 

• Krajská ředitelství Policie ČR 

• Kraje jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů 

• Státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní 

působností 
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ÚZEMÍ REALIZACE 

Území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř. Jedná 

se o území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních 

složek státu, složky integrovaného záchranného systému 

 

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ 

Křížové financování není možné 

 

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 

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

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu 

• Pořízení majetku 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu 

• Studie proveditelnosti 

• Zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci 

výběrových a zadávacích řízení 

• Výdaje na povinnou publicitu 

 

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Nezpůsobilé výdaje projektu 

• Nezpůsobilé výdaje projektu jsou podrobně popsány ve Specifických 

pravidlech 
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V nadřazené výzvě ŘO IROP č. 69 „Integrovaný záchranný systém – 

integrované projekty CLLD“ jsou uvedené podmínky pro žadatele a 

příjemce v Obecných a Specifických pravidlech a v jejich přílohách. 

 

Žadatel a příjemce se do vydání rozhodnutí řídí Obecnými a 

Specifickými pravidly a jejich přílohami ve znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy. Od vydání rozhodnutí se příjemce řídí vždy aktuální 

verzí.  

 

Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny v přílohách Specifických pravidel 

pro žadatele a příjemce, výzva č.69 

Pokud bude některá příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje 

do příslušné záložky žádosti o podporu v MS2014+ dokument, ve kterém 

bude veden důvod nedoložení povinné přílohy. 
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OBECNÉ INFORMACE 

 

• Žádost o podporu finalizovat v MS2014+ dříve než v den ukončení 

příjmu žádostí do výzvy. 

• Zajistit si elektronický podpis pro podepsání žádosti 

• Projekt začlenit do správné výzvy a podvýzvy v MS2014+ 

• Výstupy projektu musí být zachovány po dobu udržitelnosti, ta je 

stanovená na 5 let od provedení poslední platby ze strany ŘO IROP. 

Příjemce je o zahájení doby udržitelnosti informován ze strany 

CRR 
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SYSTÉM HODNOCENÍ PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

Hodnocení žádosti na MAS 

• Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

• Věcné hodnocení 

 

Hodnocení žádosti o podporu na CRR 

• Závěrečné ověření způsobilosti projektů 
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Lhůty pro hodnocení 

• MAS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti přes 

MS2014+, a to nejpozději do 29 pracovních dní od ukončení příjmu 

žádostí 

• Žadatel má 5 pracovních dní na opravu chyb 

•  Žadatel má 15 pracovních dní na podání žádosti o přezkum 

• Výběrová komise provádí věcné hodnocení projektů, a to nejpozději 

do 30 pracovních dnů od ukončení kontroly FNaP 

• Programový výbor schvaluje projekty podle návrhu výběrové 

komise, a to nejpozději do 20 pracovních dní od ukončení věcného 

hodnocení 

• Seznam žádostí bude následně předán ke kontrole na CRR. CRR 

provede závěrečné ověření způsobilosti a projekty předá na ŘO 

IROP, který vydá právní akt o poskytnutí dotace. 
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• O vydání právního aktu budou žadatelé informováni formou depeše 

v MS2014+ 

 

PROGRAM MS 2014+ 

 

• Podporovaný prohlížeč je Internet Explorer 

• Žádost se vyplňuje na odkazu https://mseu.mssf.cz 

• Video s postupem, jak vyplnit žádost najdete zde: 

https://www.struktuarni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-

zadost/Eduacni-videa 

• Návod k vyplnění žádosti najdete v Příloze č. 1 Specifických 

pravidel 

 

 

https://mseu.mssf.cz/
https://www.struktuarni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Eduacni-videa
https://www.struktuarni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Eduacni-videa
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

 

 

Jana Baladová 

Tel: 603 275 369 

e-mail: info@podhurizeleznychhor.cz 

mailto:info@podhurizeleznychhor.cz

