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Základní pojmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MAS = Místní akční skupina
IROP = Integrovaný regionální operační program
SCLLD = Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dokument,
díky němuž můžeme vyhlašovat dotační výzvy a který popisuje, na které
témata budou výzvy vyhlášeny)
ŘO = řídící orgán, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), resp.
Centrum pro regionální rozvoj (CRR)
Opatření = dílčí, tématicky zaměřená část IROP v rámci SCLLD
Výzva = akt, kterým MAS vybízí žadatele k podání projektu a kterým
stanovuje podmínky podání projektu a jeho realizace
Projekt = projektová žádost = žádost o podporu = žádost
(preferenční) kritérium = hledisko při posuzování projektu, každé
kritérium je bodováno dle přednastavené bodové škály
Kontrolní list = bodovací protokol

Základní pojmy
10. Studie proveditelnosti = jedna z příloh žádosti o podporu,
stěžejní dokument, ze kterého je ověřováno splnění podmínek
hodnocení
11. Celkové způsobilé výdaje = výdaje, které jsou proplatitelné
z dotace (výdaje na hlavní a vedlejší aktivity projektu)
12. Hlavní aktivity = hlavní podporované aktivity uvedené v
nadřazené výzvě ŘO k výzvě MAS

Představení výzvy MAS Mezi Úpou a Metují
• operační program: Integrovaný regionální operační program
(IROP)
• specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
• vyhlašovatel výzvy: MAS Mezi Úpou a Metují, z. s.

• název výzvy MAS: 11. výzva MAS MAS Mezi Úpou a Metují IROP - Technika IZS na území MAS MUM
• název nadřazené výzvy ŘO IROP: VÝZVA Č. 69 Integrovaný
záchranný systém - integrované projekty CLLD

Představení výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.
• alokace výzvy: 5 989 037 Kč
• datum vyhlášení výzvy MAS a zahájení příjmu žádostí:
4.3.2020
• datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 5.4.2020

• datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
• minimální výše celkových způsobilých výdajů:1 000 000 Kč
• maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 989 037 Kč

• míra podpory: 95 % (spolufinancování žadatele 5 %)
• forma podpory: ex-post financování

Oprávnění žadatelé, cílové skupiny
• Oprávnění žadatelé
• Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru
dobrovolných hasičů (JSDH) kategorie II a III podle přílohy
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
• Cílové skupiny
• Obyvatelé ČR
• Orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu
• Složky integrovaného záchranného systému
• Území realizace – území MAS MUM

Způsobilé výdaje a rozpočet
• Časová způsobilost
• 1.1.2014-1.5.2021
• Věcná způsobilost
• základní věcná hlediska viz kap. 10.1 Obecných pravidel
pro žadatele a příjemce
• podrobnější věcná hlediska viz kap. 3.1.5 a 3.1.6
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69
IROP

Popis podporovaných aktivit
• Hlavní aktivity – vynaložení min. 85 % celkových způsobilých
výdajů
• Vedlejší aktivity – vynaložení max. 15 % celkových způsobilých
výdajů

Popis podporovaných aktivit – hlavní
aktivity
• Aktivity zaměřené na posílení vybavení základních složek IZS
technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti
základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem a
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro
odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a
masivních námraz
• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených
pro výkon činnosti spojených s extrémním suchem
• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených
pro výkon činnosti v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem
nebezpečných látek

Způsobilé výdaje – hlavní aktivity projektu (příklady)

Způsobilé výdaje – hlavní aktivity projektu (příklady)

Způsobilé výdaje – hlavní aktivity projektu (příklady)

Způsobilé výdaje – hlavní aktivity projektu (příklady)

Způsobilé výdaje – hlavní aktivity projektu
(příklady)
• Na stanici HZS ČR, respektive JSDH, lze žádat o vybavení
uvedené v normativu vybavení v maximálním množství
jednoho setu pro příslušný druh techniky/věcného
prostředku,
• Není možné pro jeden organizační
článek/stanici/služebnu/jednotku pořídit totožnou
techniku a věcné vybavení, které jsou uvedeny v několika
normativech vybavení

Způsobilé výdaje – vedlejší aktivity projektu
(příklady)
• Pořízení studie proveditelnosti nebo jejích částí
• Výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na
organizaci výběrových a zadávacích řízení
• Povinná publicita projektu
• více viz kap. 3.1.6 Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce výzvy č. 69 IROP

Nezpůsobilé výdaje (příklady)
• Výdaje spojené s částí projektu, která zasahuje mimo území MAS

• Výdaje, které nemají přímý vztah k projektu
• Jakýkoliv výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno
doložit písemnými doklady
• Výdaje spojené s řízením a administrací projektu, osobní náklady
• Výdaje na vedlejší aktivity nad 15 % celkových způsobilých výdajů
• Výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti
• Úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček
• více viz kap. 3.2.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
výzvy č. 69 IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu
1. Plná moc – vzor příloha č. 11 Obecných pravidel
2. Zadávací a výběrová řízení

3. Stanovisko HZS kraje
4. Studie proveditelnosti
5. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů- příloha zrušena
6. Pořízení HZS KHK o počtu zásahů

Indikátory
• 5 70 01 – Počet nové techniky a věcných prostředků složek
IZS
• více viz specifická část pravidel pro žadatele a příjemce výzvy
č. 69 IROP (včetně jejích příloh)

Způsob podání žádosti o podporu
• Žádosti se zasílají/podávají pouze v elektronické podobě
prostřednictvím aplikace IS KP14+ (MS2014+)
• https://mseu.mssf.cz
• nevyžaduje instalaci do PC
• Je nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis (např.
PostSignum České pošty)
• platnost certifikátu je 1 rok

• Postupovat podle Postupu pro podání žádosti o podporu v
MS2014+ (viz přílohy Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce výzvy č. 69 IROP)

Způsob hodnocení a výběru projektů
Hodnocení žádostí bude zahájeno po ukončení příjmu
žádostí o podporu (kolová výzva)
Fáze hodnocení (provádí MAS a CRR)
kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí (MAS),
věcné hodnocení (MAS),
doporučení projektu k financování (MAS),
závěrečné ověření způsobilosti (CRR),
Fáze výběru projektů (provádí ŘO IROP)
výběr projektu,
příprava a vydání právního aktu.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
- Provedena do 15 pracovních dnů od data ukončení příjmu žádostí; probíhá elektronicky v

MS2014+;
kritéria jsou vyhodnocována odpověďmi „ANO“ x „NE“ x „NERELEVANTNÍ“; – napravitelná a
nenapravitelná kritéria:
- Kritéria formálních náležitostí jsou vždy NAPRAVITELNÁ,
obecná a specifická kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na kritéria NAPRAVITELNÁ a
NENAPRAVITELNÁ,
v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem NENAPRAVITELNÉ je žádost o podporu
vyloučena
z dalšího procesu hodnocení,
v případě nesplnění jakéhokoliv NAPRAVITELNÉHO kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí,
nebo pokud
nelze v rámci kontroly přijatelnosti kritérium vyhodnotit, nebo jsou v žádosti uvedeny rozporné
údaje, lze
žadatele vyzvat k doplnění (max. 2x);
Výzvy k doplnění jsou žadateli zasílány formou depeší v MS2014+; termín pro
doplnění je 5 pracovních dní.

Kritéria formálních náležitostí (všechna napravitelná)

Název kritéria

Žádost o podporu je podána v předepsané formě

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Napravitelné

Způsob hodnocení
Referenční dokument
ANO – Žádost o podporu je podána v
předepsané formě a obsahově splňuje všechny
náležitosti.
NE - Žádost o podporu není podána v
předepsané formě nebo obsahově nesplňuje
všechny náležitosti

Žádost, Výzva MAS

ANO – Žádost v elektronické podobě je
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

Napravitelné

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti,
Napravitelné
požadované v dokumentaci k výzvě MAS

NE - Žádost v elektronické podobě není
podepsána statutárním zástupcem nebo
Žádost, Plná moc/Pověření.
pověřeným zástupcem.
ANO – K žádosti jsou doloženy všechny
povinné přílohy podle Specifických pravidel pro
žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS
a obsahově splňujı ́ náležitosti, které požaduje
MAS v dokumentaci k výzvě.
NE - K žádosti nejsou doloženy všechny
povinné přílohy podle Specifických pravidel pro
žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy
MAS, nebo obsahově nesplňujı ́ náležitosti,
které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.

Žádost o podporu, povinné přílohy
Žádosti o podporu, Specifická
pravidla pro žadatele a příjemce,
Výzva MAS

Kontrola přijatelnosti -obecná
Název kritéria

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Způsob hodnocení

Referenční dokument

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický
cíl a výzvu.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.

Napravitelné

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický
cíl a výzvu.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně
vedeného rozvoje území MAS mezi Úpou a Metují

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.

Napravitelné

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

Nenapravitelné

NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně
vedeného rozvoje území MAS mezi Úpou a Metují

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, SCLLD

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.
NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Napravitelné

NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů.

Žádost, studie proveditelnosti, Text výzvy.

ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
výzvy MAS.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

Napravitelné

NE – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami
výzvy MAS.
ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.

Žádost o podporu, Výzva MAS

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.
NERELEVANTNÍ – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická
pravidla

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Napravitelné

ANO – Žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

Napravitelné

NE – Žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Věcné hodnocení
Číslo

1.

Název kritéria

Počet zásahů JPO žadatele za poslední
3 kalendářní roky (2017,2018,2019)

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

JPO žadatele měla za poslední 3 celé kalendářní roky v součtu 60 a více zásahů.

15

JPO žadatele měla za poslední 3 celé kalendářní roky v součtu 40 - 59 zásahů.

10

JPO žadatele měla za poslední 3 celé kalendářní roky v součtu 20 - 39 zásahů.

5

Referenční dokument

Příloha č. 6 - Potvrzení HZS
Královéhradeckého kraje o počtu zásahů

(Aspekt potřebnosti)
JPO žadatele měla za poslední 3 celé kalendářní roky v součtu 19 a méně zásahů anebo
0
žadatel nedoložil počet výjezdů

Kategorie JPO.
2.
(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Obec má k datu předložení projektu zřízenou jednotku požární ochrany (§ 29 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen 15
"JSDH") kategorie II podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Místo realizace projektu leží v obci se stupněm nebezpečí II A dle přílohy č. 1 k nařízení
Královéhradeckého kraje č. 4/2016.
Místo realizace projektu leží v obci se stupněm nebezpečí II B A dle přílohy č. 1 k
Stupeň nebezpečí v katastrálním území obce. nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016.

3.

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2
Stanovisko HZS Královéhradeckého kraje

Obec má k datu předložení projektu zřízenou jednotku požární ochrany (§ 29 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen
"JSDH") kategorie III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
10

Místo realizace projektu leží v obci se stupněm nebezpečí III A dle přílohy č. 1 k
nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016.

20
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, Příloha č. 1 k
Nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016,
ze dne 19. 9. 2016, kterým se stanovují
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Královéhradeckého kraje jednotkami
požární ochrany (Věstník právních předpisů
KHK, 2016, částka 8)

15
10

Místo realizace projektu leží v obci se stupněm nebezpečí III B dle přílohy č. 1 k nařízení
5
Královéhradeckého kraje č. 4/2016.
Místo realizace projektu leží v obci s jiným stupněm nebezpečí než II A, II, II B, III A, III B
0
dle přílohy č. 1 k nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016.

4.

Analýza rizik: V projektu jsou uvedena hlavní
rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace
(Aspekt proveditelnosti)

Celkový počet bodů

Hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace jsou
uvedeny

10

Žádost, studie proveditelnosti - kap. 10
Žadatel neuvedl hlavní rizika v realizační fázi ani ve fázi udržitelnosti a způsob jejich
eliminace

0

60

Výběr projektů na MAS
Doporučení projektů k financování probíhá u projektů, které úspěšně
prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným
hodnocením
Provádí Programový výbor do 10 pracovních dní od ukončení
věcného hodnocení projektů.

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti
projektů
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

žádost o podporu je podána v předepsané formě
žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti
požadované v dokumentaci k výzvě ŘO
projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO
výsledky projektu jsou udržitelné
projekt nemá vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory - nenapravitelné
statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný – nenapravitelné
výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám
cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu
žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci
a udržitelnosti projektu

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti projektů
•
•
•
•
•
•

•

minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity
projektu
v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty
ukazatelů stanovené ve výzvě
V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování
Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do
roku 2030
Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR v aktuálním znění
Projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti
základních složek integrovaného 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”
Projekt respektuje druhu rizika (sucho, sněhové srážky a masivní námrazy)
definovaný pro exponované území – nenapravitelné kritérium

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti projektů
•

•

Projekt přispívá:
• Minimálně ke snížení negativních jevů mimořádné události,
• Nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací,
• Nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních
prací při řešení mimořádných událostí
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) doložily doporučující stanovisko
HZS ČR.

Udržitelnost – viz kap. 8 Spec. pravidel výzvy č. 69
•

Doba udržitelnosti je 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO
IROP, tzn. od data nastavení stavu „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

•

Povinnosti příjemce v době udržitelnosti jsou definovány v kap. 20 Obecných
pravidel

•

Příjemce podpory v této výzvě je také povinen:

•řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s
realizací projektu,
•veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti
o podporu,
•zajistit financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou.
•

V době udržitelnosti projektu musí být veškerý pořízený majetek evidován.

Udržitelnost – viz kap. 8 Spec. pravidel výzvy č. 69
•

V době udržitelnosti musí být dodržovány cílové hodnoty indikátorů stanovené v
Rozhodnutí/Stanovení výdajů.

•

V době udržitelnosti bude prováděna kontrola prostřednictvím Zpráv o udržitelnosti
projektu, ex-post analýzy rizik a ex-post kontroly. Po dobu udržitelnosti je příjemce
povinen prokázat fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou určil v žádosti o
podporu.

•

V ZoU projektu příjemce uvádí informace požadované v kapitole 6 Spec. pravidel

•

Doporučujeme příjemcům sjednat si pojištění majetku financovaného z IROP
(nezpůsobilý výdaj). Pojištění je vhodné zejména pro případ, kdy v průběhu realizace
projektu nebo v období udržitelnosti dojde ke zničení nebo poškození majetku
pořízeného z podpory. Příjemce nebude schopen naplnit účel projektu a zachovat po
stanovené období výsledky realizace projektu a bude povinen vyplacenou podporu
vrátit.

Důležité dokumenty, změny ve výzvě
Informace, změny, odkazy na pravidla:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
http://www.masmum.cz/
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachrannysystem-integrovan_final.pdf.aspx?ext=.pdf

Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných
pravidel. V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole
2.2 Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou
metodického prostředí.

Děkuji za pozornost…
Mgr. Libor Mojžíš, projektový manažer
E-mail: mojzis.zernov@gmail.com
GSM: 603 163 561

