
Technika pro INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – výzva č. 19 

 

Příjem žádostí: 31. 12. 2015 (14:00hod.) – nejpozději 20. 12. 2017 

 
Operační program: Integrovaný regionální operační program  

 
 
Prioritní osa:  PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  

   
          Investiční priorita: IP 5b: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 

zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů 

krizového řízení 
                
               Specifický cíl: CS 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
 

 

Typ podporovaných operací: Posílení vybavení základních složek integrovaného 

záchranného systému technikou a věcnými prostředky 

k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení 

se změnám klimatu. 

 

Podporované aktivity: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků 

pro: 

- odstraňování důsledků nadprůměrných 

sněhových srážek a masivních námraz, 

- výkon činností spojených s orkány a větrnými 

smrštěmi, 

- výkon činností spojených s extrémním suchem, 

- výkon činností v souvislosti s únikem 

nebezpečných látek. 

 

Forma podpory: Převod finančních prostředků – ex-post financování pro 

organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace a 

pro státní organizace 

Dotace – ex-post financování pro kraje a obce 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč 

Maximální výše celkových výdajů:   není stanovena  

 

 

 



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

   

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace: 

    - 85 % - EFRR 

    - 15 % - státní rozpočet 

  Kraje, obce: 

    - 85 % - EFRR 

    - 5 % - státní rozpočet 

 

 

Území realizace:    Exponované území (podle přílohy č. 6 Specifických 

pravidel) 

  

Oprávnění žadatelé: - MV – generální ředitelství HZS ČR, 

 - HZS krajů, 

 - Záchranný útvar HZS ČR, 

 - 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), 

 - MV – Policejní prezidium ČR, 

 - krajská ředitelství Policie ČR, 

 - kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé 

zdravotnické záchranné služby krajů, 

 - státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku 

s územní působností. 

 

 

 

 


