
Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

2.3 Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany 

území a obyvatelstva

MAS Krušné hory o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. na období 2014 – 

2020“

vyhlašuje

11. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich 

předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva II.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „Integrovaný záchranný systém – integrované 

projekty CLLD“
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69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Identifikace výzvy

Kolová



Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Celková částka dotace 

z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj pro výzvu

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou

podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování

Evropské unie.
Podmínky veřejné podpory

1 900 000,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

Termíny

31.8.2019

1.1.2014

16.2.18 13:00

N/R

8.12.17 10:00

8.12.17 10:00

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 500000,- 

Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 

2000000,- Kč

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.

Datum ukončení realizace 

projektu Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 

podporu v MS 2014+.

Datum zahájení realizace 

projektu



Forma podpory

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému  Realizovány 

budou stavební úpravy stávajícího objektu a pořízení potřebného 

vybavení či technologií.                                              Projekt musí 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“, 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“.                                                                               

V ORP Karlovy Vary jsou následující rizika: důsledky nadprůměrných 

sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští, 

extrémního sucha, havárií spojenými s únikem nebezpečných látek.                                                                                 

V ORP Ostrov jsou následující rizika: důsledky nadprůměrných 

sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští, 

extrémního sucha.                                                                            Stavební 

úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci vedoucí k 

posílení akceschopnosti. 

Typy podporovaných projektů

Zacílení podpory

Dotace – 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);

Cílová skupina

Území realizace 

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou

působností (viz příloha č. 5 Specifických pravidel) a zároveň

území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné 

hory, o.p.s. pro období 2014 – 2020.

Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS Krušné 

hory.

Pokud je část projektu realizována mimo území MAS, jsou výdaje na 

tuto část, jsou nezpůsobilé. 

Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů

a organizačních složek státu, složky integrovaného

záchranného systému.



1 Stanice IZS

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.

Věcné zaměření

Cílová skupina

Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů

a organizačních složek státu, složky integrovaného

záchranného systému.

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému

5 75 01 – Počet nových a modernizovaných objektů sloužících

složkám IZS

Náležitosti žádosti o podporu

Podporované aktivity

Indikátory

Povinné přílohy



10   Položkový rozpočet stavby 

Informace o křížovém 

financování

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. V době realizace, tj. 

od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše 

uvedených Pravidel.

Oproti výzvě ŘO omezuje MAS Krušné hory okruh podporovaných 

aktivit. Z tohoto důvodu nejsou pro tuto výzvu relevantní kapitoly 

Specifických pravidel týkající se aktivity „Technika pro integrovaný 

záchranný systém“.

Věcná způsobilost

Způsobilé výdaje

Nad rámec povinných příloh uvedených v těchto specifických

pravidlech výzvy ŘO IROP MAS Krušné hory požaduje navíc doplnit do

žádosti o podporu přílohu „Povinná příloha dle MAS Krušné hory“.

Osnova této přílohy je součástí této výzvy. Příloha je podkladem pro

věcné hodnocení předloženého projektu hodnotitelem.

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je 

uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 69 IROP pro každou 

aktivitu zvlášť.  Jedná se o kapitolu 3.2.4 pro aktivitu „Stanice 

integrovaného záchranného systému“.                                                                                                          

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly 

pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 69 IROP 

ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy.

 MAS Krušné hory má možnost provádět změny ve výzvě. Tato změna 

musí být dopředu schválena ŘO. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé 

a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň 

zveřejněna na webových stránkách:

http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyzvy-irop/

V kolových výzvách nemůže nositel (MAS) provádět změny uvedené v 

kapitole 2.2 Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními 

předpisy nebo změnou metodického prostředí. Provádění změn výzvy 

musí být v souladu s výzvou ŘO  IROP č. 69. Podmínky pro případnou 

změnu výzvy jsou uvedeny  ve směrnici č. 02 MAS Krušné hory 

„Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 

zájmů“, kapitola 3 „Příprava a vyhlášení výzvy“, v části A) Postupy pro 

IROP. 

Směrnice je zveřejněna na: http://www.mas-

krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/ 

Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé 

podali.

1. 1. 2014 - 31. 8. 2019

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Časová způsobilost

Křížové financování není možné



 MAS Krušné hory má možnost provádět změny ve výzvě. Tato změna 

musí být dopředu schválena ŘO. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé 

a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň 

zveřejněna na webových stránkách:

http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyzvy-irop/

V kolových výzvách nemůže nositel (MAS) provádět změny uvedené v 

kapitole 2.2 Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními 

předpisy nebo změnou metodického prostředí. Provádění změn výzvy 

musí být v souladu s výzvou ŘO  IROP č. 69. Podmínky pro případnou 

změnu výzvy jsou uvedeny  ve směrnici č. 02 MAS Krušné hory 

„Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 

zájmů“, kapitola 3 „Příprava a vyhlášení výzvy“, v části A) Postupy pro 

IROP. 

Směrnice je zveřejněna na: http://www.mas-

krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/ 

Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé 

podali.

Provádění změn výzvy

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného

nařízení. Mohou vytvářet příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení

- tzv. jiné peněžní příjmy.

Kritéria pro výběr projektů jsou součástí směrnice č. 02 MAS

Krušné hory „Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení 

střetu zájmů“ příloha č. 2. Směrnice je zveřejněna zde:  

http://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/. 

Postup hodnocení projektů včetně hodnotících kritérií je uveden ve 

směrnici č. 02 MAS Krušné hory „Transparentnost hodnocení a výběru 

projektů“, kapitola č. 4 „Hodnocení

projektů“, část A) Postupy MAS pro IROP. Směrnice je zveřejněna zde:  

http://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/

Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 15 bodů z 

30 bodů.

Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky 

hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy je uveden ve směrnici 

č.02 MAS Krušné hory, která je zveřejněna zde:  http://www.mas-

krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/

Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR.

Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení.

Postup pro tento případ je uveden ve směrnici č.02 MAS Krušné hory 

„Transparentnost hodnocení a výběru projektů“,

kapitola č. 6 „Přezkum hodnocení a výběru projektů“. 

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu



1 Příloha č1: Osnova Povinné přílohy dle MAS Krušné hory

Další specifika výzvy

Seznam příloh výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  

https://mseu.mssf.cz

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly 

pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 69 IROP 

ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data 

vydání rozhodnutí o dotaci, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše 

uvedených Pravidel.

Forma a způsob podání žádosti o 

podporu

Kontakty pro poskytování 

informací

Kontaktní údaje na pracovníky MAS Krušné hory:

Ing. Alexandra Fürbachová (furbachova@mas-krusnehory.cz, 777 766 

095)

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Kritéria pro výběr projektů jsou součástí směrnice č. 02 MAS

Krušné hory „Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení 

střetu zájmů“ příloha č. 2. Směrnice je zveřejněna zde:  

http://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/. 

Kritéria pro hodnocení projektů

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

