
SEMINÁŘ PRO 
ŽADATELE K VÝZVĚ 
„MAS BOLESLAVSKO – IROP –

PŘIPRAVENOST JEDNOTEK 
POŽÁRNÍ OCHRANY“

29. 8. 2018 od 10:00 hod. 

kancelář MAS Boleslavsko, 

5. května 513, 

Bakov nad Jizerou



PROGRAM SEMINÁŘE

1) Seznámení oprávněných žadatelů s vyhlášenou 
výzvou MAS

2) Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS 
stanovenými pro realizaci projektů, které je 
nutné zohlednit při zpracování žádosti o 
podporu

3) Informování žadatelů o způsobu hodnocení a 
výběru projektů

4) Praktické rady k vyplnění žádosti v Portálu IS 
KP14+

5) Doporučení, dotazy, diskuse
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NÁVAZNOST „PODVÝZVY MAS“ NA VÝZVU IROP Č. 
69

Výzva č. 69: Integrovaný záchranný systém –
integrované projekty CLLD, vydání 1.1, 

platnost od 3. 10. 2017
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-
zachranny-system-integrovan

MAS Boleslavsko, jako nositel strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS 

Boleslavsko na období 2014 – 2020“

vyhlásilo 4. výzvu z IROP

Opatření integrované strategie                                              
O 2 Připravenost jednotek požární ochrany
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

- Datum a čas vyhlášení výzvy: 15. 8. 2018 16:00 hodin
- Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

14. 9. 2018 12:00 hodin
- Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014
- Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021
- Alokace výzvy MAS: 2 951 580,- Kč
- Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, 

Státní rozpočet – 0 %
- Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: min. 100 000,- Kč, max. 2 951 580,- Kč
- 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)
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ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ – OBĚ AKTIVITY

- Hlavní aktivity projektu:

min. 85 % způsobilých výdajů
(hlavní aktivity projektu jsou ty aktivity, které vedou k 
naplnění cílů a indikátorů projektu)

- Vedlejší aktivity projektu:

max. 15 % způsobilých výdajů
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Hlavní podporované aktivity (min. 85 %):

Podporovány jsou aktivity zaměřené na posílení vybavení 
základních složek integrovaného záchranného systému 
technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti 
základních složek IZS v exponovaných územích (příloha č. 5 
Pravidel, MB-havárie nebezpečných látek, sucho) s důrazem 
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Projekt musí řešit alespoň jednu z následujících mimořádných 
událostí:

• extrémní sucho (• sněhové srážky, masivní námrazy)

• havárie nebezpečných látek (• orkány a větrné smrště)

AKTIVITA „ TECHNIKA 
PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM “
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Hlavní podporované aktivity (min. 85 %):

- pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro 
výkon činností spojených s extrémním suchem (dopad na vznik 
lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií)

- pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro 
výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem 
nebezpečných látek (dopad na infrastrukturu dopravy a průmyslu, 
obce, životní prostředí)

Upřesnění podporované techniky a věcných prostředků je uvedeno v 
kapitole 3. 1. 6. Specifických pravidel pro výzvu č. 69.

Na stanici HZS/JSDH lze žádat o vybavení uvedené v normativu 
vybavení 
v maximálním množství jednoho setu pro příslušný druh techniky/věcného 
prostředku.

AKTIVITA „ TECHNIKA 
PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM “
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Vedlejší podporované aktivity (max. 15 %):

– pořízení Studie proveditelnosti nebo jejích částí

– výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci 
výběrových a zadávacích řízení

– povinná publicita projektu

AKTIVITA „TECHNIKA 
PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM “
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Podporovány jsou aktivity zaměřené na stavby, stavební 
úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic 
základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic 
vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své 
úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny 
podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.  

Projekt musí řešit alespoň jednu z mimořádných událostí:
- (sněhové srážky, masivní námrazy)
- (orkány a větrné smrště)
- extrémní sucho
- havárie nebezpečných látek
- povodně (povodně s četností 20 let a méně)

AKTIVITA „STANICE 
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU “
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Hlavní podporované aktivity (min. 85 %):
v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti zákl. složek IZS !

Stavební úpravy stanice základní složky IZS
- stavební úpravy stávajícího objektu
- stavba nového objektu
- pořízení potřebného vybavení či technologií stanice
- úprava vnějších prostor

Vybudování stanice základní složky IZS
Zajištění odolnosti prostřednictvím nové dislokace v případě stanic, 
které jsou ohrožovány opakujícími se výskyty mimořádných událostí 
ohrožujících chod stanice, nebo u kterých není zajištěna přijatelná 
reakční doba pro nasazení složky IZS. 
- stavba nové stanice základní složky IZS
- pořízení jejího vybavení či technologií
- úprava vnějších prostor

AKTIVITA „STANICE 
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU “
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Vedlejší podporované aktivity (max. 15 %):

- zpracování projektové dokumentace,

- zpracování studie proveditelnosti nebo její části,

- zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a organizace 
výběrových a zadávacích řízení,

- povinná publicita projektu,

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

- nákup pozemků,

- demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu

AKTIVITA „STANICE 
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU “



PŘÍLOHY, PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ SE 
ŽÁDOSTÍ

PRO OBĚ AKTIVITY
1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Stanovisko HZS kraje
4. Studie proveditelnosti
5. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

AKTIVITA STANICE IZS
6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnosprávní      

smlouva nahrazující územní řízení
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební  

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

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

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

10.  Položkový rozpočet stavby
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• Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o 
podporu v MS2014+. Více informací je uvedeno v příloze č. 1 
Specifických pravidel.

• 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, winzip, WinRAR, 
PowerArchiver apod.). 

• Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel 
nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění 
nedoložení povinné přílohy. 

PŘÍLOHY, PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ SE ŽÁDOSTÍ
PRO OBĚ AKTIVITY
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Viz. Výzva + přílohy

- Příloha č. 1 – Kritéria formálního  hodnocení a 
přijatelnosti

- Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Boleslavsko
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-
dotace/aktualni-vyzvy/irop

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
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- Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FnP):
Kancelář MAS – max. 15 pracovních dní (PD)

- Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:
5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD
opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát!

- Informace žadatele o výsledku kontroly:
5 PD

- Věcné hodnocení (VH):
Výběrová komise (min. 3 členové) – max. 15 PD po ukončení FnP
Předložení seznamu a pořadí projektů Programovému výboru MAS

- Výběr projektů:
V kompetenci Programový výbor (7 členů) – do 20 PD po provedení VH

- Zveřejnění výsledku výběru projektů
Do 5 PD na webu www.mas-boleslavsko.cz 

- Event. Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 PD od 
doručení výsledků hodnocení Monitorovacímu výboru MAS Boleslavsko

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
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JAK VYPLNIT ŽÁDOST V SYSTÉMU IS KP14+
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- Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě.
- Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému IS KP14+ v 

předstihu, nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí.
- Dbát na předložení projektu do správné výzvy (č. 69) a „podvýzvy

MAS Boleslavsko“.
- Dbát na doložení všech příloh, které je potřebné doložit. V 

případě, že je příloha nerelevantní, vložíte list s názvem přílohy a 
zdůvodníte nerelevantnost přílohy.

- Dbát na soulad údajů, uváděných v žádosti s údaji v přílohách, 
zejména ve Studii proveditelnosti.

- Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje, a to jak ve skupině 
výdajů, tak na hlavní a vedlejší aktivity.

- Výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu 5 let 
udržitelnosti!

DOPORUČENÍ, DOTAZY, DISKUSE



DĚKUJI ZA POZORNOST !

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

14. 9. 2018    12:00 HODIN

Bližší informace naleznete:
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop

V případě dotazů kontaktujte:
Ing. Věra Marečková

tel. 702 097 109
mareckova@mas-boleslavsko.cz
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