
„VÍTEJTE I VY“,  

Železnohorský region 

Seminář pro žadatele  
z Integrovaného regionálního operačního programu 2016 – 2023 

v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region 
 

3. 7. 2019, Heřmanův Městec 



OPATŘENÍ 2 – OCHRANA 
REGIONU 

12.výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu III, 

105/06_16_076/CLLD_15_01_258 



Termíny 

• datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+:  01. 07. 2019 v 8 h 

• datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:   30. 09. 2019 ve 12 h 

• datum zahájení realizace:         01. 01. 2014 

• datum ukončení realizace projektu:      30. 06. 2023 

 

!Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 
2014+! 

 



Harmonogram 12. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - 
orientační: 

 

Registrace žádosti na MAS:        září 2019 

Administrativní kontrola projektů        

Výzva k doplnění žádostí         

Hodnocení Výběrové komise        

Informace žadatelům o výběru a nevýběru projektů na MAS:  říjen/listopad 2019 

Registrace žádostí na CRR:      

Doplnění žádostí na CRR       

Výběr projektů:          cca únor/březen 2020 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace:       cca do června 2019 

 

 



Podpora 

• alokace výzvy:      5 334 775 Kč 

• míra podpory z EFRR:          95 % 

• míra podpory z SR:               0 % 

• minimální výše CZV na projekt:   50 000 Kč 

• maximální výše CZV na projekt:    5 334 775 Kč 

• ex-post financování 

  

 



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 přílohy zákona o 
požární ochraně). 



Podporované aktivity 
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % způsobilých výdajů 

projektu. Hlavní aktivity projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a 
indikátorů projektu.  

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % 
celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako 
nezpůsobilý výdaj.  

 



Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu I 

Stavba  

• Výstavba nových objektů.  

• Změna stávající stavby (nástavba, přístavba).  

• Stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby: obvodové stěny a nosné konstrukce,  střešní konstrukce a 

střešní plášť, výměna výplní vnějších otvorů stavby (okna, dveře, vrata).  

• Stavební úprava vnitřních prostor stávající stavby: podlahy, stropy, příčky, administrativní, manipulační a 

skladovací prostory, zázemí (šatny, sanitární zařízení, sušárny, místnosti pro denní či noční pohotovost, 

společenské místnosti), prostory pro garážování techniky, dílny pro údržbu techniky, strojovny.  

 

• Modernizace a vybudování nezbytných objektů technického a technologického zázemí 

• Vybudování zpevněných a manipulačních ploch v areálu stanice základní složky IZS 

• Úpravy venkovního prostranství v areálu stanice základní složky IZS (např. úprava a obnova přístupových 

ploch a prvků, určených pro výjezd základní složky IZS, oplocení, akustická a vizuální signalizace).  

 které mají přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky 

IZS. 

 

• Vybudování nových či nezbytná rekonstrukce stávajících inženýrských sítí k nejbližšímu přípojnému bodu.  
 



Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu II 

Nákup staveb  

• nákup budovy (celé nebo její části) stanice základní složky IZS nebo stavby určené k 
zajištění připravenosti techniky a prostředků k nasazení (např. garáže, sklady, kryté 
prostory). 

Cena nemovitosti musí být určena znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců 
před pořízením nemovitosti).  

 

Pozn.: hodnota pozemku kolem stavby je vedlejší k nákupu stavby, tudíž nespadá do 
působnosti článku 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 



Způsobilé výdaje pro hlavní aktivitu projektu III 

Pořízení vybavení budov  

• pořízení technického a technologického vybavení staveb funkčně spjatého s 
nemovitostí určeného k trvalému užívání se stavbou, které má přímou souvislost s 
výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS 
(např. klimatizační jednotky, zdroj el./tepelné energie, přepěťová ochrana apod.).  

Musí být zdůvodněno ve vztahu k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky 
IZS a podrobně popsáno ve Studii proveditelnosti kap. 5. 

Pořízený majetek podléhá kontrole a je potřeba udržet výstupy z projektu po celou 
dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO 
IROP) a evidovat je.   

 



Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (výdaje na zpracování 
zadávacích dokumentací k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích 
řízení, výdaje na pořízení studie proveditelnosti nebo její části),  

• povinná publicita projektu (viz kap. 13 Obecných pravidel),  

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),  

• projektová dokumentace stavby, EIA,  

• demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu. 



Nezpůsobilé výdaje 

• výdaje na úpravy venkovního prostranství v areálu stanice základní složky IZS, které 
nemají přímou souvislost s výstupy projektu a neslouží k zajištění adekvátní odolnosti 
(např. zatravnění, výsadba zeleně, chodníky),  

• výdaje na pořízení vybavení staveb, které není funkčně spjaté s nemovitostí určené k 
trvalému užívání se stavbou, které nemá přímou souvislost s výstupy projektu a 
neslouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS (např. nábytek, 
domácí elektrospotřebiče, HW, SW, zabezpečovací systémy budov apod.),  

• výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů,  

• výdaje na pořízení pozemků nad 10 % celkových způsobilých výdajů, aj. viz 
Specifická pravidla Nezpůsobilé výdaje projektu 

 



Povinné přílohy 

1. Plná moc  - při přenesení pravomocí na jinou osobu 

2. Zadávací a výběrová řízení – v příp. uzavřené smlouva na plnění zakázky  

3. Stanovisko HZS kraje  /vzor/ 

4. Studie proveditelnosti  /osnova/ 

5. Výpočet čistých jiných finančních příjmů – pokud jsou uvažovány 

 

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému navíc: 

6. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná 

veřejnoprávní smlouva nahrazující územní nařízení - v případě, že je potřeba  

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím 

právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení - pokud stavba nepodléhá 

povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, pak není třeba  

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby  

9. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem 

projektu – výpis z katastru nemovitostí, ne starší 3 měsíce 

10. Položkový rozpočet stavby  

 



DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽADATELE 

 
1) JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

a) svůj projekt začlenit dle aktivit výzvy, 

b) zvolit přesný obsah projektu, parametry, vč. celkových nákladů,  

c) zkonzultovat daný obsah projektu na příslušném stavebním úřadu 

d) zjistit zda je potřeba určitý stupeň stavebního povolení či ohlášení nebo čestné  prohlášení, 
 že na daný projekt není zapotřebí SP ani ohlášení, 

e) po konzultaci se stavebním úřadem, dle jejich požadavku nechat zpracovat projektovou 
 dokumentaci,  v případě, že není zapotřebí, tak připravit půdorys stavby s detailním 
 zákresem jednotlivých aktivit projektu a přesných rozměrů, 

f) zvolit akci cca v celkovém nákladu do max. částky dané výzvou.  

 

 



2) JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST I/II 

 a) založit si přístup do MS 2014+ – pracovník MAS s tímto procesem žadateli pomůže 

 provést registraci uživatele v MS 2014+, 

 pro práci v MS2014+ nejlépe používat internetový prohlížeč Internet Explorer 

b) žadatel musí mít vlastní elektronický podpis 

 elektronický podpis získáte u České pošty, 

 na stránkách www.postsignum.cz vygenerujete žádost o certifikát: 

o stáhnete si program signum – ten vám následně vygeneruje identifikační 
číslo, 

o vyplníte smlouvu a její přílohy, do kterých vepíšete identifikační číslo, 

o následně zajdete na Českou poštu se kterou podepíšete smlouvu, 

o po podpisu obdržíte fakturu, po jejím zaplacení vám přijde do emailu 
elektronický    podpis, dále pokračujete dle postupu o aktivaci v emailu, 

o v rámci aktivace nastavíte heslo – nutno si ho pamatovat, zapsat! 

 



2) JAK ZPRACOVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST II/II 

 a)  nutné zkontrolovat seznam příloh, zda je můžete reálně a ve stanoveném čase doložit 
 (POZOR!!! Především je nutno zkontrolovat dle listů vlastnictví, zda objekt či pozemky 
jsou  opravdu ve vašem vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu, min. na 5 let – nutno doložit 
 smlouvami), 

b)  v MS 2014+ se po vyhlášení výzvy MAS otevře možnost podání žádosti o dotaci, 

c)  zpracovat elektronickou Žádost o dotaci, uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se  
 otázek,  

d) vyplněnou žádost a veškeré přílohy můžete předložit ke kontrole a konzultaci 
pracovníkovi nebo manažerovi MAS – NENECHÁVEJTE PŘÍPRAVU NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI!!!  

 

Konzultace, následné dopracování a kompletace projektové žádosti je náročnější proces, 
nestihne se za „pár“ hodin. Již rozpracované nebo zpracované materiály můžete ke konzultaci 
předložit ve fyzické podobě. nebo elektronicky (e-mailem). 

 



3) JAK ZAREGISTROVAT PROJEKTOVOU ŽÁDOST  

 
a) v daném kole příjmu žádostí lze podat 1 projekt v termínu uvedeném ve výzvě,  

b) žádost se vyplňuje v MS2014+, 

c) finalizace žádosti - po přípravě elektronické žádosti a nahrání všech příloh, 

d) po finalizaci žádosti se žádost elektronicky podepíše, čím se považuje za podanou,  

e) žadatel obdrží depeši o registraci. 

 



4) VÝBĚR PROJEKTU 

 a) administrativní a formální kontrola na MAS – žadatel může být vyzván k doplnění   (formou 

 depeše v MS2014+) , 

b)  zasedání Výběrové komise a výběr projektů, 

• možnost podat žádost o přezkum proti pozitivnímu i negativnímu výsledku,  

• do 15 kalendářních dní ode dne doručení depeše s oznámením o výsledku v jednotlivých 

fázích hodnotícího procesu, 

• elektronicky v MS2014+, 

• možnost vzdání se přezkumu interní depeší – z důvodu urychlení hodnotícího procesu, 

• https://infosystem.cz/tema/tema.phtml?session=87044250&user=1170&id=11562&lng=0 

c)  schválení výběru projektu Představenstvem MAS, 

d)  oznámení výběru či nevýběru projektu, 

e)  registrace vybraných projektů na CRR, 

f)  administrativní a formální kontrola na CRR – žadatel může být vyzván k doplnění.  

 
 

https://infosystem.cz/tema/tema.phtml?session=87044250&user=1170&id=11562&lng=0


5)  PODPIS DOHODY 

6)  REALIZACE PROJEKTU 

7)  ŽÁDOST O PROPLACENÍ PROJEKTU 

8)  MONITORING PROJEKTU 

 



MS 2014+ 

  Registrace, výběr výzvy a podvýzvy 

 



Registrace v IS KP 14+ 



Žádost (1/4) 



Žádost (2/4) 



Žádost (3/4) 

- Seznam programů a výzev 

- Výběr výzvy: 69. Výzva – Integrovaný záchranný systém – 
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

 



Žádost (4/4) 

Na záložce Výběr podvýzy vyberte příslušnou výzvu 
MAS ŽR: 12.výzva MAS Ochrana regionu III. 



KONZULTACE 

1) Kancelář MAS – Náměstí Míru 288, Heřmanův Městec 

 pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. 

 úterý 8:00 – 16:00 hodin 

 nebo po telefonické dohodě kdykoliv 

2) Tel.: 720 953 766 Petra Sotonová 

3) E-mail: sotonova.maszr@seznam.cz 

 

Veškeré důležité informace naleznete zde: http://zeleznohorsky-
region.cz/tema/tema.phtml?id=11456&menu=4527 

 

mailto:sotonova.maszr@seznam.cz


Další informace 

•MAS ŽR: http://zeleznohorsky-
region.cz/tema/tema.phtml?id=11056&menu=4527, více u příslušné výzvy, 

•ŘO: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-
zachranny-system-integrovan. 
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„VÍTEJTE I VY“,  

Železnohorský region 

www.zeleznohorsky-region.cz  


