MAS Českomoravské pomezí o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Českomoravské pomezí
na období 2014 – 2020“
oznamuje
změnu v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem

„MAS Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské
zásahové jednotky“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Přehled změn k datu 26. 07. 2018
Položka
Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

popis změny

zdůvodnění změny

Změna termínu ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+ z
31.7.2018 na 21.8.2018

Změna termínu je řešena ve prospěch žadatelů z důvodu
prodloužení času pro získání potřebných dokumentů k
žádosti (stanovisko HZS)

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

1

Opatření integrované strategie B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky
Podopatření integrované
strategie
Druh výzvy

Kolová

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

28.6.2018 4.00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

28.6.18 4:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

21.8.2018 12.00
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.
31.12.2019
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Podpora
3 565 457,00 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

Podmínky veřejné podpory

Forma podpory

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

500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt

1 400 000,00 Kč

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

Dotace – ex-post financování

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

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.

Typy podporovaných projektů

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

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.

Území MAS Českomoravské pomezí
- Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (ORP Havlíčkův Brod, ORP Žďár nad
Sázavou)
- Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností
spojených s orkány a větrnými smrštěmi (ORP Havlíčkův Brod, ORP Jihlava, ORP Žďár nad
Sázavou)
- Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností
spojených s extrémním suchem
(ORP Havlíčkův Brod, ORP Jihlava)
- Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v
souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek (ORP Havlíčkův Brod, ORP
Jihlava, ORP Žďár nad Sázavou)
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)
Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky
integrovaného záchranného systému.

Věcné zaměření
1

Technika IZS

2
3
4
Podporované aktivity

5

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

Náležitosti žádosti o podporu
1

Plná moc

2

Zadávací a výběrová řízení

3

Stanovisko HZS kraje

4

Studie proveditelnosti

5

Výpočet čistých jiných finančních příjmů

Povinné přílohy

6
7
8
9
10
11
12
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 Povinné přílohy k žádosti.
Pokud některá z příloh je relevantní pouze pro určitý typ příjemce a aktivitu, žadatel
dokládá prázdný list s informací, že příloha není pro něj relevantní.

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

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-zachrannysystem-integrovan
1.1.2014 - 31.12.2019

Časová způsobilost

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Příjmy projektu

MAS Českomoravské pomezí má možnost provádět změny ve výzvě. Tato změna musí být
dopředu schválena ŘO IROP. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách:
http://www.mascmp.cz/vyzvy.
V kolové výzvě jsou změny možné pouze na základě změn metodiky nebo legislativy.
V kolové výzvě nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel,
pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí.

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (tzv. Obecné nařízení). Mohou vytvářet příjmy
mimo čl. 61 Obecného nařízení - tzv. jiné peněžní příjmy.
Hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány od podání žádosti o podporu
do vydání/podepsání právního aktu o poskytnutí dotace.
Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích.
• Hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti, které provádí 2 zaměstnanci kanceláře
MAS.
• Věcné hodnocení provádí hodnotitelská komise. (V případě potřeby bude MAS využívat
externí zpracovatele hodnocení a kancelář MAS předá hodnocení externích expertů jako
podklady pro hodnocení hodnotitelské komisi). Výběrová komise poté navrhuje pořadí

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Další specifika výzvy

Hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány od podání žádosti o podporu
do vydání/podepsání právního aktu o poskytnutí dotace.
Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích.
• Hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti, které provádí 2 zaměstnanci kanceláře
MAS.
• Věcné hodnocení provádí hodnotitelská komise. (V případě potřeby bude MAS využívat
externí zpracovatele hodnocení a kancelář MAS předá hodnocení externích expertů jako
podklady pro hodnocení hodnotitelské komisi). Výběrová komise poté navrhuje pořadí
projektů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení.
Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 50 bodů (maximální počet
bodů je 100).
• Závěrečné ověření způsobilosti projektů, které provádí CRR (Obecná a Specifická pravidla
pro žadatele a příjemce). Obecná a Specifická pravidla jsou uvedena na webu ŘO IROP u
každé výzvy ŘO IROP. Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti jsou uvedena ve
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k dané výzvě ŘO IROP.
• Žadatelé mohou podat žádost o přezkum.
Hodnotitelé provádějí hodnocení podle předem stanovených kritérií pro hodnocení
projektů a vyplňují kontrolní list. Ke každému kritériu uvádějí srozumitelné odůvodnění
výsledku hodnocení.
Postup hodnocení projektů a postup pro případ, kdy souhrnná alokace projektů, které
splnily podmínky hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy, jsou uvedeny v dokumentu
Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Českomoravské pomezí pro programový rámec
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) - www.mascmp.cz/dotace2014/vyzvy/irop/
Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatná přílohy:
Příloha č. 1 Kritéria formálních naležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnoceni

MAS Českomoravské pomezí bude vytvářet seznam náhradních projektů pro případ, že
požadavky na dotaci u všech projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení,
převyšují alokaci výzvy.

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

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Kontakty pro poskytování
informací

Anežka Břízová, mobil: 721 261 702, email: anezka.brizova@mascmp.cz
Marta Vencovská, mobil: 608 640 399, email: marta.vencovska@mascmp.cz
www.mascmp.cz/kontakt

Seznam příloh výzvy
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Příloha č. 1 Kritéria formálních naležitostí a přijatelnosti
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Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

