
Seminář pro žadatele IROP
výzva 01

„MAS  Českomoravské pomezí – IROP  
Zkvalitn ění podmínek pro hasičské 

zásahové jednotky“

12. 7. 2018, Polná



Program semináře

1) Zahájení semináře

2) Představení vyhlašované výzvy

3) Základní informace o systému MS2014+

4) Diskuze

5) Závěr



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:

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

_________________________________________
Vazba na strategii MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové 
jednotky



Číslo a název výzvy

059/06_16_076/CLLD_16_01_155

Název výzvy 

MAS  Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění 
podmínek pro hasičské zásahové jednotky

Oprávnění žadatelé
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární, ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů 
kategorie II a III (podle p řílohy zákona o požární ochraně)



Alokace výzvy – 3.565.457 Kč

Míra podpory 

• Evropský fond pro regionální rozvoj –95%

• Státní rozpočet – 0%

• Žadatel – 5%

Minimální výše celkových způsobilých výdajů - 500.000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 1.400.000 Kč

• Forma financování: ex post

• Projekty nezakládají veřejnou podporu.

• Projekty nemohou vytvářet příjmy.



Časové nastavení 

Datumvyhlášení výzvy MAS 28. 6. 2018

Datumzpřístupnění žádosti o podporu 28. 6. 2018, 04:00

Datumzahájení příjmu žádostí o podporu 28. 6. 2018, 04:00

Datumukončení příjmu žádostí o podporu 31. 7. 2018, 12:00

Časová způsobilost výdajů 1.1.2014 - 31.12.2019



Pravidla pro žadatele a příjemce:
 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 15.5.2018) a 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.

Odkaz: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-
Integrovany-zachranny-system-integrovan



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

Území realizace
Území MAS Českomoravské pomezí

Podporované aktivity – Technika IZS

Indikátor výstupu - 57001 
(Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS)



Podporované aktivity / území MAS
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a 
masivních námraz / ORP HB, ŽnS

- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi /

ORP HB, JI, ŽnS

- výkon činností spojených s extrémním suchem / ORP HB, JI

- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek /

ORP HB, JI, ŽnS



TECHNIKA PRO IZS
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE pro hlavní aktivitu projektu

•Pořízení majetku dle normativů vybavení (viz kapitola 3.1.6 
Způsobilé výdaje Specifických pravidel výzvy) 

•Maximálním množstvím, které lze žádat na jednotku sboru 
dobrovolných hasičů je vždy jeden set příslušné 
techniky/věcného prostředku.

Pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení 
důrazně upozorňujeme příjemce, že je potřeba udržet výstupy z 
projektu po celou dobu udržitelnosti a evidovat je po dobu 5 
let po ukončení realizace.



Výzva ŘO IROP 69

Odkaz na výzvu 69 
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-
c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan



Náležitosti žádosti o podporu:

• Plná moc (př.P11 obecných pravidel)

• Zadávací a výběrová řízení

• Stanovisko HZS Kraje Vysočina (př.P8A specifických pravidel)

• Studie proveditelnosti (př.P4A specifických pravidel)

• Výpočet čistých jiných finančních příjmů

Do MS2014+ je možné nahrát dokument do velikosti 100 MB. V případě, že dokument je 
větší než 100 MB, musíte přiloženou přílohu rozdělit do několika menších souborů. K 
rozdělení příloh je možné použít jakýkoliv kompresní program (například 7zip,..). 

Pokud některá příloha není relevantní – žadatel vloží prázdný list s textem, že příloha není 
relevantní a doporučujeme zdůvodnit z jakého důvodu není relevantní.



Stanovisko Kraje Vysočina:
Žadatel zašle prostřednictvím datové schránky
Předvyplněný formulář – příloha č. P7A, P8A specifických pravidel

Studie proveditelnosti – příloha P4A specifických pravidel

Kontakty IZS Kraje Vysočina:

Ing. plk. Hanuška Libor
náměstek ř. HZS kraje IZS a OPŘ
Tel: 950270155
Email: libor.hanuska@hasici-vysocina.cz

Ing. mjr. Pecka Vladimír
Vedoucí oddělení
Tel: 950270140
Email: vladimir.pecka@hasici-vysocina.cz

POZOR na dodržení technických podmínek pro dopravní automobil !!!!



Zadávací a výběrová řízení
Režim zakázky – do 2.mil (včetně) bez DPH =  

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Postupujte dle:

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

PŘÍLOHA Č. 3 

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014-2020 
VYDÁNÍ 1.11 

PLATNOST OD 15. 5. 2018 



MS 2014+



Podání žádosti o podporu

 žadatel musí mít aktivní datovou schránku

 žadatel musí mít vlastní elektronický podpis

 text výzvy + přílohy naleznete na webu MAS: 

 podání elektronické žádosti o dotaci přes MS2014+          
(IS KP14+)



Podání žádosti o podporu
Portál IS MS2014+

 aplikace pro podání elektronické žádosti

 žádost o podporu se zpracovává v elektronickém formuláři na adrese 
https://mseu.mssf.cz/

 používejte prohlížeče Internet Explorer nebo Mozilla (nejnovější 
verze)

 postupujte dle přílohy č.1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 
pro integrované projekty CLLD –Postup pro podávání žádosti o 
podporu v MS2014+ 

 pusťte si edukační videa

http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-
zadost/Edukacni-videa

1. Registrace žadatele (platná emailová adresa a telefonní číslo)

2. Vyplnění elektronické žádosti

3. Podpis statutárního zástupce



MS2014+
 vyplňujte záložky postupně podle navigačního menu v levé 

části obrazovky – jednou vepsaná data se propisují do dalších 
záložek nebo umožní zaktivnění některých neaktivních záložek

 žluté pole = povinné

 šedivé pole = volitelné (zpřístupní se podle dat vyplňovaných 
během žádosti nebo nejsou podle zadaných dat povinná)

 bílé pole = vyplňuje systém

Každou vyplněnou záložku nebo delší textové pole před jeho 
opuštěním ULOŽTE!



1. Registrace



2. Žádost (1/6) 



2. Žádost (2/6) 

vyberete OP:
06 - INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM



2. Žádost (3/6)     vyberete výzvu 

Výběr výzvy

IROP - (06_16_076) - 69. výzva IROP 
- INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ 
SYSTÉM - INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD - SC 4.1
• individuální projekt s vazbou na 
integrovaný nástroj



2. Žádost (3/6) 

2. Žádost (4/6)     vyberete podvýzvu



2. Žádost (5/6) 



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

 

SPECIFICKÁ PRAVIDLA 
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO 
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

 
 
SPECIFICKÝ CÍL 4.1 

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 69 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

 
POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI  
O PODPORU V MS2014+ 

 
 
 
 
 

 

 
 
PLATNOST OD 3. 10. 2017 



• Hodnocení projektů
• Výběr projekt ů



Hodnocení a výběr projekt ů
1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

2. Věcné hodnocení 

3. Schválení výběru projektů 

4. Oznámení o výběru či nevýběru projektu 

5. Předání vybraných projektů 

6. Závěrečné ověření způsobilosti

7. Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory

Více v Interní postupy IROP – kap. 4



Hodnocení a výběr projekt ů – lhůty 
Fáze Lhůta

Hodnocení přijatelnosti a formálních 
náležitostí

do 20 pracovních dní od uzávěrky příjmu 
žádostí

Odvolání (podání žádosti na přezkum) do 15 kalendářních dníod obdržení výsledku

Věcné hodnocení
do 20 pracovních dní od provedení
hodnocení přijatelnosti a formálních 
náležitostí

Odvolání do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku

Schválení programovým výborem
do 20 pracovních dní od dokončení věcného 
hodnocení

Odvolání do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku

Vyjádření monitorovacího výboru k 
odvolání

do 22 / 44  pracovních dní od doručení 
žádosti o přezkum

Závěrečné ověření způsobilosti (ŘO) není závazně určeno

Příprava a vydání právního aktu (ŘO) do 3 měsíců od výběru žádosti o podporu 



Další kroky

 Realizace projektu

 Žádost o platbu

 Udržitelnost projektu – 5 let 



Děkujeme za pozornost

Marta Vencovská 

E-mail, tel.: marta.vencovska@mascmp.cz, 608 640 399 

Anežka Břízová

E-mail, tel.: anezka.brizova@mascmp.cz, 721 261 702

www.mascmp.cz


