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Program

1. Výzva

2. Podání žádosti

3. Kontrola žádostí/projektů

4. Hodnocení a výběr žádostí/projektů

5. Proces po výběru projektů na MAS

6. Realizace projektů

7. Dokončení projektu/udržitelnost



Výzva – Zdroje informací

http://mas-lit.cz (web MAS Litomyšlsko o.p.s.)

• Obsahuje veškeré informace, případně odkazy, výzvám se 
věnuje sekce webu http://mas-lit.cz/vyzvy-clld-mas-litomyslsko

http://irop.mmr.cz

• Obecná pravidla

• Specifická pravidla

+ přílohy



Výzva – Harmonogram

Datum a čas vyhlášení 
výzvy MAS

06.08.2018 0:00

Datum a čas 
zpřístupnění formuláře 
žádosti o podporu v 
MS2014+

06.08.2018 0:00

Datum a čas ukončení 
příjmu žádostí o 
podporu v MS2014+

27.09.2018 12:00



Výzva – Alokace/financování

• Dotace 95 % CZV

• Financování: EX POST

Alokace výzvy MAS (CZV) 3 157 900,000 Kč

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální 
rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých 
výdajů projektu

min 500 000,00 Kč

max 2 000 000,00 Kč



Výzva – Aktivity 

Stanice integrovaného záchranného systému 

• úpravy a rekonstrukce stanic základních složek IZS za 

účelem zajištění adekvátní odolnosti a akceschopnosti, s 

důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 

rizikům, ve vazbě na riziko sucha, orkánů a větrných 

smrští, sněhových srážek a masivních námraz



Výzva – Oprávnění žadatelé

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému 

• hasičské záchranné sbory (HZS) krajů, 

• obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. 
jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 
kategorie II a III (podle přílohy zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně)



Podporované aktivity - Stanice IZS

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.

Aktivity lze realizovat v exponovaném území. 

Exponovaná území 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 č. 5 Specifických pravidel.

Projekt musí řešit alespoň jednu z mimořádných událostí:

- sněhové srážky, masivní námrazy, 

- orkány a větrné smrště, 

- extrémní sucho.



Výzva – Způsobilé výdaje (OP)



Výzva – Cílové skupiny

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



Výzva – Indikátory

5 75 01 - Počet nových a modernizovaných 
objektů sloužících složkám IZS 



Podání žádosti

Žádost o podporu se podává elektronicky v MS2014+ 

prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na 

webových stránkách https://mseu.mssf.cz. 

Upozornění:

• Registrace

• Nutný elektronický podpis!!!

• Komunikace pomocí depeší



1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Stanovisko HZS kraje
4 Studie proveditelnosti
5 Výpočet čistých jiných finančních příjmů

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
11 Čestné prohlášení žadatele

Popis příloh viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 69 IROP

V případě požadavku na bodové zvýhodnění projektu požaduje MAS navíc doplnit do 
žádosti o podporu přílohu 11 sloužící jako podklad pro věcné hodnocení projektu.

Přílohy žádosti



Kontrola žádostí/projektů
(kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti) 

Č. Název kritéria Napravitelnost Způsob hodnocení

1.

Projekt je svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy

Ano

ANO - projekt je v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami specifického cíle a 

výzvy 

NE - projekt není v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami specifického cíle a 

výzvy

2
Projekt je v souladu s podmínkami 

výzvy MAS
Ano

ANO - projekt je v souladu s podmínkami 

výzvy 

NE - projekt není v souladu s podmínkami 

výzvy

3

Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS

Ne

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu

4

Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny

Ano

ANO - projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny 

NE - projekt nerespektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny



Kontrola žádostí/projektů
(kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti) 

Č. Název kritéria Napravitelnost Způsob hodnocení

5
Projekt respektuje limity způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny
Ano

ANO - projekt respektuje limity způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny 

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny

6

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 

horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 

diskriminace, rovnost mužů a žen)

Ano

ANO - projekt nemá negativní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit IROP 

NE - projekt má negativní vliv na některou z 

horizontální priorit IROP

7
Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněna
Ano

ANO - žadatel řádně odůvodnil potřebu 

projektu 

NE - žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu

8

Projekt je v souladu se schválenou 

SCLLD MAS Litomyšlsko na období 

2014 – 2020

Ano

ANO - projekt je v souladu se schválenou 

SCLLD MAS Litomyšlsko na období 2014 –

2020 

NE - projekt není v souladu se schválenou 

SCLLD MAS Litomyšlsko na období 2014 –

2020



Kontrola žádostí/projektů
(kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti) 

Č. Název kritéria Napravitelnost Způsob hodnocení

9
Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě
Ano

ANO - žádost o podporu je podána 

v předepsané formě 

NE - žádost o podporu není podána 

v předepsané formě

10
Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele
Ano

ANO - žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem/zástupci žadatele 

NE - žádost o podporu není podepsána 

oprávněným zástupcem/zástupci žadatele

11

Jsou doloženy všechny povinné přílohy 

a obsahově splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě 

MAS 

(MAS obsahově kontroluje pouze ty 

přílohy, které potřebuje pro věcné 

hodnocení, dokumenty jsou uvedeny 

v kontrolních listech, referenční 

dokumenty)

Ano

ANO - jsou doloženy všechny povinné 

přílohy a obsahově splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě MAS 

NE - nesou doloženy všechny povinné 

přílohy či obsahově nesplňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě MAS



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr 

žádostí/projektů

• Bodové ohodnocení projektů

• Pořadí

• Výstup Výběrového orgánu

• Schválení výstupu Rozhodovacím orgánem

• Předání na CRR / ŘO IROP k ZOZ



Proces po výběru projektů na 

MAS

• CRR / ŘO IROP provádí závěrečné ověření 

způsobilosti na základě vlastních kritérií, která jsou 

známá spolu s výzvou

• Po úspěšném ověření a administrativním procesu 

následuje vydání právního aktu – finální schválení 

žádosti. 



ZOZ na CRR / ŘO IROP
• Žádost o podporu je podána v předepsané formě̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌

̌̌̌̌
. 

• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v 
dokumentaci k výzvě̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌

̌̌̌̌
ŘO. 

• Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO. 

• Výsledky projektu jsou udržitelné. 

• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné 
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

• Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 

• Statutární zástupce žadatele je trestně̌̌̌̌̌̌̌̌ bezúhonný. (NENAPRAVITELNÉ) 

• Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám. 

• Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 
projektu. 

• Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

• V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů 
stanovené ve výzvě. 



ZOZ na CRR / ŘO IROP
• Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030.

• Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění.

• Projekt je 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“, respektive „Zajištění 
odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému –Krajských 
zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 -2020“ podle typu příjemce. 

• Projekt zaměřený na zodolnění stanice základní složky IZS respektuje druh rizika (sucho, orkány a větrné 
smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných látek) definovaný pro exponované 
území. (NENAPRAVITELNÉ)

• Projekt zaměřený na výstavbu nové stanice základní složky IZS je realizován v jedné z uvedených příčin: -
chod stanice je ohrožován opakujícími se výskyty mimořádných událostí (živelní pohromy a havárie a 
povodně v zátopové oblastí 20leté vody a méně) znemožňující plnit funkci složky IZS, - dislokace, 
dispozice a stav objektu nevyhovuje zásahovým podmínkám k řešení mimořádných událostí 
(nedostačující reakční doba a efektivní zásah složky IZS vycházející z plošného pokrytí území). 
(NENAPRAVITELNÉ)

• 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) doložily 
doporučující stanovisko HZS ČR.



Realizace projektu

• Realizace aktivit projektu

• Administrace projektu

o Žádosti o změnu

o Průběžné žádosti o platbu

o…

• Ukončení realizace projektu

• Závěrečná žádost o platbu

• EX POST platba

• Udržitelnost projektu (5 let od připsání dotace)



Dotazy a diskuze

?


