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12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a 

změnám klimatu II. (IZS) 

 

Předpokládaný příjem žádostí o podporu: od 14. listopadu (od 8 h) do 20. prosince 2019 (do 12 hodin) 

Alokace výzvy MAS (celkové způsobilé výdaje): 1 157 970,94 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 1 157 970,94 Kč 

Míra a forma podpory: ex-post dotace 95 % 

Podporované aktivity: Stanice integrovaného záchranného systému:  

Zajištění adekvátní odolnosti a akceschopnosti stanic základních složek IZS s důrazem na přizpůsobení 

se změnám klimatu a novým rizikům:  

• stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS 

za účelem zvýšení odolnosti stanice 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. 

Další podmínky:  

• Aktivity lze realizovat v exponovaném území, ta jsou vymezena správním obvodem obcí 

s rozšířenou působností a představují oblasti s výskytem klimatických jevů. Seznam správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností s definovaným rizikem je přílohou Specifických pravidel. 

• Projekt musí řešit alespoň jednu z mimořádných událostí:  

o sněhové srážky, masivní námrazy,  

o orkány a větrné smrště,  

o extrémní sucho. 

• Hlavní aktivity projektu musejí být v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti 

základních složek integrovaného záchranného 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“ (příloha Specifických pravidel). 

• Projekty mohou být realizovány pouze na území působnosti MAS Litomyšlsko (jeho vymezení 

viz www.mas-lit.cz). 

Oprávnění žadatelé:  

• hasičské záchranné sbory krajů,  

• 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). 

Cílové skupiny:  

• obyvatelé ČR,  

• orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu,  

• složky integrovaného záchranného systému. 

http://www.mas-lit.cz/
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Povinné přílohy žádosti o podporu (pokud jsou relevantní):  

• plná moc 

• zadávací a výběrová řízení 

• stanovisko HZS kraje 

• studie proveditelnosti (osnova – povinná struktura je přílohou Specifických pravidel) 

• výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

• územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 

• žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

• projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

• doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu 

• položkový rozpočet stavby 

• čestné prohlášení žadatele 

• vyjádření stavebního úřadu, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné 

opatření stavebního úřadu 

Poslední dvě přílohy slouží jako podklad pro věcné hodnocení projektu na MAS v případě požadavku 

na bodové zvýhodnění (vzory budou zveřejněny na webu MAS). 

Způsobilost výdajů: viz kap. 10 Obecných pravidel a Specifická pravidla – od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022. 

Způsob hodnocení projektů: je popsán v Interních postupech MAS Litomyšlsko pro IROP (verze 1.1, 

platnost od 1.3.2019), které jsou zveřejněny na webu MAS. 

Kritéria pro hodnocení projektů: kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro závěrečné 

ověření způsobilosti jsou uvedena ve Specifických pravidlech, kritéria věcného hodnocení budou 

zveřejněna na webu MAS. 

Elektronické podání žádosti o podporu prostřednictvím systému MS2014+ na adrese: 

https://mseu.mssf.cz (žadatel, resp. jeho oprávněný zástupce musí disponovat platným el. podpisem) 

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla a jejich přílohy: 

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

Odkaz na výzvu MAS na webových stránkách MAS: http://www.mas-lit.cz/irop-2014-2020/ 

 

DOPORUČUJEME VŠECHNY PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘEDEM KONZULTOVAT NA MAS! 

Kontakt pro konzultace na MAS: mas-lit@seznam.cz, +420 733 705 320 (Ing. Petr Vomáčka) 
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