MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro
území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“
oznamuje
změny v 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – SLOŽKY IZS: MODERNIZACE TECHNIKY A PREVENCE “
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 - „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Přehled změn k datu 26. 2. 2018
Položka

Datum a čas ukončení
příjmu žádostí o podporu
v MS2014+

popis změny

zdůvodnění změny

Z průběžných konzultací s potenciálním žadatelem, který má připraven
projekt na pořízení hasičské techniky a s ohledem na připravenost
podání žádosti, resp. povinných příloh vyplývá potřeba prodloužení
termínu. Žadatelem je SDH Lány a vzhledem k nižší finanční náročnosti
projektu zpracovávají Studii proveditelnosti v rámci vlastních
prodloužení kapacitních možností. Prodloužení výzvy je efektivnější než vyhlášení
termínu pro obdobné výzvy v následujících měsících. Prodloužení proto sníží
příjem žádostí administrativní zátěž u všech organizací zapojených do implementace a
umožní včas čerpat prostředky, respektive zlepšit podmínky pro výkon
IZS v území MAS SVATOVÁCLAVSKO. Vzhledem k tomu, že v území
působí jediné SDH, kromě profesionálníhasičské stanice, není jiný
oprávněný žadatel v této výzvě. Vzhledem k tomu není k dnešnímu dni,
tj. 22.2.2018, podaná ve výzvě žádná žádost.

Přehled změn k datu 25. 1. 2018

Položka

Datum a čas ukončení
příjmu žádostí o podporu
v MS2014+

popis změny

zdůvodnění změny

Z průběžných konzultací s potenciálním žadatelem, který má připraven
projekt na pořízení hasičské techniky. S ohledem na připravenost podání
žádosti, resp. povinných příloh vyplývá potřeba prodloužení termínu.
Žadatelem je SDH Lány a vzhledem k nižší finanční náročnosti projektu
zpracovávají Studii proveditelnosti v rámci vlastních kapacitních
možností. Prodloužení výzvy je efektivnější než vyhlášení obdobné výzvy
v následujících měsících. Prodloužení proto sníží administrativní zátěž u
prodloužení všech organizací zapojených do implementace a umožní včas čerpat
termínu pro prostředky, respektive zlepšit podmínky pro výkon IZS v území MAS
příjem žádostí SVATOVÁCLAVSKO. Zároveň výzva bude prodloužena do termínu
ukončení přijímání žádostí ve výzvě MAS "IROP 1: Infrastruktura pro
vzdělávání a pro předškolní výchovu" pro realizaci hodnocení projektů
bude také efektivnější spojení hodnocení dvou výzev současně.
Vzhledem k tomu, že v území působí jediné SDH, kromě
profesionálníhasičské stanice, není jiný oprávněný žadatel v této výzvě.
Vzhledem k tomu není k dnešnímu dni, tj. 22.1.2018, podaná ve výzvě
žádná žádost.

Přehled změn k datu 16. 11. 2017
Položka

Datum a čas ukončení
příjmu žádostí o podporu
v MS2014+

Datum ukončení realizace
projektu

popis změny

zdůvodnění změny

Z průběžných konzultací s potenciálními žadateli, respektive s ohledem
na připravenost jejich žádostí/projektů vyplývá potřeba prodloužení
prodloužení termínu. Prodloužení výzvy je efektivnější než vyhlášení obdobné výzvy
termínu pro v následujících měsících. Prodloužení proto sníží administrativní zátěž u
příjem žádostí všech organizací zapojených do implementace a umožní včas čerpat
prostředky, respektive zlepšit podmínky pro výkon IZS v území MAS
SVATOVÁCLAVSKO.
prodloužení Ve vazbě na prodloužení termínu pro příjem žádostí, respektive
termínu
připravenost projektů.

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY
CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

3.

Opatření integrované
strategie

IROP 3: Složky IZS: modernizace techniky a prevence

Podopatření
integrované strategie

Druh výzvy

Kolová

Termíny

Datum a čas vyhlášení
výzvy MAS
Datum a čas
zpřístupnění formuláře
Datum a čas zahájení
příjmu žádostí o
podporu v MS2014+
Datum a čas ukončení
příjmu žádostí o
podporu v MS2014+

16.10.17 9:00
20.10.17 9:00
20.10.17 9:00

30.3.18 16:00
1.1.2014

Datum zahájení
realizace projektu

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. 2016, a to i v
případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

7.12.2020
Datum ukončení
realizace projektu

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

Podpora
Minimální a maximální
výše celkových
způsobilých výdajů
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 500 000,000
Kč.

Podmínky veřejné
podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl.
107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Forma podpory

Dotace – ex-post financování

Hlavní aktivity:
1. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností
spojených s extrémním suchem. Posílení vybavení složek IZS pro řešení
mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních
požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií.

Typy podporovaných
projektů

2. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností v
souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. Posílení
vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy a průmyslu,
obce, životní prostředí.
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.

Území realizace

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz
příloha č. 5 Specifických pravidel výzvy č. 69 IROP) a zároveň území MAS
vymezené ve schválené strategii CLLD. Na území MAS Svatováclavsko se toto
týká území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kladno.

Oprávnění žadatelé

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) krajů, Záchranný útvar HZS ČR,
obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“)
kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR,
krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé
zdravotnické záchranné služby krajů,
státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Cílová skupina

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

Věcné zaměření
1

Technika IZS

2
Podporované aktivity

3
4
5

Indikátory

Viz. Typy podporovaných projektů.
5 70 01
Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1

Plná moc

2

Zadávací a výběrová řízení

3

Stanovisko HZS kraje

4

Studie proveditelnosti

5

Výpočet čistých jiných finančních příjmů

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena

Způsobilé výdaje
Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a kapitola 3.1.6
Specifických pravidel výzvy č. 69.

Věcná způsobilost 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 věcná způsobilost řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel."
Věcná způsobilost

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.

Časová způsobilost

1. 1. 2016 - 7. 12. 2020

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Změny v kolových výzvách probíhají pouze na základě změn metodiky nebo
legislativy.
O každé změně vyhlášené výzvy MAS neprodleně informuje žadatele
prostřednictvím systému MS2014+ a na svých internetových stránkách a
informuje rovněž ŘO, který zkontroluje, zda změny výzvy MAS jsou v souladu s
programem a zajišťuje, že integrované projekty budou způsobilé
k financování. Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již
žadatelé podali.
V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2
Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou
metodického prostředí.
Odkaz na výzvu ŘO IROP č. 69:
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD.aspx

Příjmy projektu

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení. Mohou
vytvářet příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení - tzv. jiné peněžní příjmy.

Způsob hodnocení je stanoven ve Směrnici MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Interní
postupy pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů v rámci
realizace SCLLD v OP IROP v programovém období 2014 - 2020, je zveřejněna na
internetových stránkách MAS: http://www.svatovaclavsko.cz/cz/irop.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnocení provádí jeden určený pracovník MAS, ověření hodnocení následně
provádí jiný určený pracovník MAS, tzv. schvalovatel tak, aby bylo dodrženo
pravidlo čtyř očí.
Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí jsou uvedena v Příloze č. 3 - Kritéria
formálních náležitostí a přijatelnosti. Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí
a přijatelnosti jsou vylučovací.
Kritéria formálních náležitostí jsou napravitelná. Žadatel bude vyzván k opravě
nebo doplnění žádosti o podporu přes MS2014+.
Kritéria přijatelnosti jsou napravitelná i nenapravitelná, uvedeno v Příloze č. 3 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě nesplnění alespoň
jednoho nenapravitelného kritéria je žádost o podporu vyloučena z dalšího
procesu hodnocení.
Postup způsobu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u žádostí o
podporu je popsán ve Směrnici MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Interní postupy v
kapitole 5.2.

Způsob hodnocení
projektů

Způsob hodnocení
projektů

Věcné hodnocení

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise. Hodnocení se provádí dle předem
stanovených preferenčních kritérií pro hodnocení projektů, které jsou uvedeny v
Příoze 4. Ke každému kritériu je uvedeno jasné a srozumitelné odůvodnění
výsledku hodnocení, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí
učiněno. Postup způsobu hodnocení žádostí o podporu je popsán ve Směrnici
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Interní postupy v kapitole 5.3.

Výběr projektů
Výběr projektů provádí na základě výsledků věcného hodnocení Výkonný výbor,
Maximální bodová hranice pro toto opatření: 100 (platné pro všechny aktivity).
Minimální bodová hranice pro toto opatření: 50 (platné pro všechny aktivity).
Podání žádosti o přezkum
Žadatel může podat žádost o přezkum proti výsledku v některém kroku
hodnocení. Může se jednat o hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
nebo věcného hodnocení. Proti výběru projektů žadatel nepodává přezkum
hodnocení projektů, ale stížnost proti postupu MAS. Žádosti o přezkum
hodnocení
vyřizuje
kontrolní
orgán
MAS,
tj. Kontrolní
a a
Řídící orgánžádosti
schválíokpodporu
financování
všechny
projekty,
které
prošly
hodnocením
výběrem na úrovni MAS a závěrečným ověřením způsobilosti (dle stanovených
kritérií) na CRR.
Kapitola 3.4 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce ve znění planém ke dni
vyhlášení této výzvy https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-systemintegrovane-projekty-CLLD.aspx
Kapitola 5.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 69. výzvy:
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD.aspx ve znění planém
ke dni vyhlášení této výzvy.

Kritéria pro hodnocení
projektů

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a Kritéria věcného hodnocení, které
jsou přílohou výzvy.
Přístupné na http://www.svatovaclavsko.cz/cz/irop

Další specifika výzvy

Není relevantní.

Forma a způsob podání
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
žádosti o podporu

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
Odkaz na Obecná a
Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro
Specifická pravidla výzvy žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 69 IROP ve znění
ŘO IROP
platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí
o dotaci, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Kontakty pro
poskytování informací

Seznam příloh výzvy

Adresa vyhlašovatele: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
Kontaktní místo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
Ing. Luboš Fleischmann, info@massvatovaclavsko.cz,
603 489 888
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Příloha č.1 Integrovaná strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. (SCLLD)
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Příloha č. 2 Interní postupy MAS pro IROP
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Příloha č.3 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 4 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 5 Etický kodex
Příloha č.6 Jednací řád Výběrové komise MAS
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