
Položka popis změny zdůvodnění změny

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Prodloužení datumu a času ukončení 

příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 

původního 17.5.2019 ve 12:00 hodin 

na 31.5.2019 na 12:00 hodin. 

Do této výzvy zatím nebyl přijat žádný projekt. Žadatelé 

požadují více času na kvalitní přípravu žádosti o podporu 

včetně všech relevantních příloh.

MAS Brána Písecka, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brána Písecka, z.s. na období 2014 – 2020“

oznamuje

změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

s názvem

„5. Výzva MAS Brána Písecka – IROP – Integrovaný záchranný systém“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD“

Přehled změn k datu 29.4.2019



Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

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+

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

5.

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

Identifikace výzvy

Termíny

30.09.2021

01.01.2014

31.5.19 12:00

N/R

1.4.19 8:30

1.4.19 8:30

Kolová

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

2.2.1 Spolková činnost, dobrovolnictví a aktivizace různých skupin obyvatel

Nerelevantní



Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

Forma podpory

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Minimální výše CZV na jeden projekt je 100 000 Kč.

Maximální výše CZV na jeden projekt je 1 292 143,38 Kč.

1 292 143,380 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

Technika pro integrovaný záchranný systém                                                                                       

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;

- výkon činností spojených s extrémním suchem;

- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Typy podporovaných projektů

Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie.

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování                                                                                                                  

Podmínky veřejné podpory

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. Výdaje 

spojené s realizací projektu za hranicemi území MAS Brána Písecka jsou vždy nezpůsobilé. 

Oprávnění žadatelé

Oprávnění žadatelé:                                                                                                             

- 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, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina
Obyvatelé  ČR, orgány  krizového  řízení  obcí  a  krajů a organizačních   složek   státu,   složky   

integrovaného záchranného systému.



1 Technika IZS

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Stanovisko HZS kraje

4 Studie proveditelnosti

5 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

Informace o křížovém 

financování

1. 1. 2014  - 30. 9. 2021Časová způsobilost

Křížové financování není možné

Věcné zaměření

Způsobilé výdaje

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém

5 70 01 – Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických 

pravidlech výzvy č. 69 (verze 1.2, platnost od 2.11.2018) IROP v kapitole 3.1.4. Odkaz na 

Specifická pravidla: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-

zachranny-system-integrovan

Pokud je některá příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu dokument, 

ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy.

Věcná způsobilost

Kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním znění -  

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

integrovan III                                                                                                                                                

Kapitola 3.1.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD v 

aktuálním znění -  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-

zachranny-system-integrovan III                                                                                                                 

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, 

tj. Obecnými pravidly (verze 1.12, platnost od 6.3.2019), Specifickými pravidly (verze 1.2, 

platnost od 2.11.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí 

vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Náležitosti žádosti o podporu

Podporované aktivity

Indikátory

Povinné přílohy



Kritéria pro výběr projektů jsou uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy

Do procesu hodnocení vstupují všechny podané žádosti o podporu, které byly podány 

prostřednictvím MS 2014+.                                                                                                           

Hodnocení projketů probíhá ve dvou fázích:                                                                                              - 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádějí pracovníci kanceláře MAS Brána 

Písecka                                                                                                                                                                 

-Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS Brána Písecka (výběrový orgán MAS)              

Každá z popisovaných fází hodnocení projektů má svá vlastní kritéria, jejichž cílem je vybrat 

transparentně kvalitní projekty.  Kritéria tvoří přílohu č. 1 této výzvy.                                               

Rada spolku MAS Brána Písecka (rozhodovací orgán) provádí výběr projektů k realizaci na 

základě návrhu výběrové komise.                                                                                                                 

Způsob hodnocení je stanoven v kapitole 4 „Hodnocení a výběr projektů“ Interních postupů 

MAS Brána Písecka pro IROP (verze 4, platnost od 11.12.2018) zveřejněných na 

http://www.branapisecka.cz/ke-stazeni.                                                                                                         

Minimální počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 50% z celkového počtu bodů.      V 

případě, kdy souhrnná alokace projektů, které splnily podmínky hodnocení, přesahuje 

celkovou alokaci výzvy, postupuje MAS Brána Písecka podle Interních postupů pro IROP (verze 

4, platnost od 11.12.2018) kapitoly 4.3 Výběr projektů. Odkaz na IP 

https://www.branapisecka.cz/ke-stazeni.                                                                                   

Závěrečné ověření způsobilosti provádí CRR na základě kritérií pro závěrečné ověření 

způsobilosti výdajů, která musí žadatel/projekty splnit v této fázi hodnocení a jsou uvedeny ve 

Specifických pravidelech pro žadatele a příjemce, výzva č. 69 v aktuálním znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy (verze 1.2, platnost 2.11.2018) -

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

integrovanIII                                                                                                                                                      

Žadatel může podat Žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku jakékoli části hodnocení. 

Proces přezkumu rozhodnutí MAS je upraven v kapitole 5 „Přezkum hodnocení projektů“ 

Interních postupů MAS Brána Písecka pro IROP. Interní postupy MAS Brána Písecka pro IROP 

jsou zvěřejněny internetových stránkách MAS  http://www.branapisecka.cz/ke-stazeni.                                                                                  

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

 MAS Brána Písecka má možnost provádět změny ve výzvě. Tato změna musí být dopředu 

schválena ŘO. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informování prostřednictvím 

MS2014+. Změna je zárověň zveřejněna na webových stránkách: 

http://www.branapisecka.cz/vyzvy-masIII                                                                                                           

V kolových výzvách nemůže MAS Brána Písecka provádět změny uvedené v kapitole 2.2 

Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického 

prostředí. (odkaz na výzvu kde jsou uvedena i obecná a specifická pravidla je zde 

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

integrovan). 

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Další specifika výzvy

Náhradní projekty                                                                                                                               

Projekt, který splnil minimální bodovou hranici, ale jehož požadovaná dotace přesahuje 

alokaci, zařadí Rada spolku na seznam Náhradních projektů. Postup řešení náhradních projektů 

se bude řídit kapitolou 3.7.1. Náhradní projekty z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, 

platných ke dni vyhlášení výzvy. http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-

Integrovany-zachranny-system-integrovan.                                                                                                                                                           

Kritérium Projekt přispívá:

a) ke snížení negativních jevů mimořádné události,

b) také ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací,

c) také ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení 

mimořádných událostí. 

Pokud bude žadatel chtít získat body ve výše uvedeném kritériu pro věcné hodnocení, popíše 

ve Studii proveditelnosti v kapitole 2. Podrobný popis projektu  k jakým z výše definovaných 

možností projekt přispívá a proč.                                                                                Kritérium Jaký je 

současný stav současné techniky?                                                                        Pokud bude žadatel 

chtít získat body ve výše uvedeném kritériu pro věcné hodnocení, popíše ve Studii 

proveditelnosti v kapitole 3. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu  v jakém stavu se 

aktuálně nachází současná technika jednotky.   

Příjmy projektu

Projekty  nemohou  vytvářet  příjmy  podle čl.  61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1303/2013 ze dne 17. prosince  2013  (tzv. Obecné nařízení). Mohou vytvářet příjmy 

mimo čl. 61 Obecného nařízení - tzv. jiné peněžní příjmy.



1 Příloha č.1 Kritéria pro výběr projektů

Další specifika výzvy

Seznam příloh výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz

Náhradní projekty                                                                                                                               

Projekt, který splnil minimální bodovou hranici, ale jehož požadovaná dotace přesahuje 

alokaci, zařadí Rada spolku na seznam Náhradních projektů. Postup řešení náhradních projektů 

se bude řídit kapitolou 3.7.1. Náhradní projekty z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, 

platných ke dni vyhlášení výzvy. http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-

Integrovany-zachranny-system-integrovan.                                                                                                                                                           

Kritérium Projekt přispívá:

a) ke snížení negativních jevů mimořádné události,

b) také ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací,

c) také ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení 

mimořádných událostí. 

Pokud bude žadatel chtít získat body ve výše uvedeném kritériu pro věcné hodnocení, popíše 

ve Studii proveditelnosti v kapitole 2. Podrobný popis projektu  k jakým z výše definovaných 

možností projekt přispívá a proč.                                                                                Kritérium Jaký je 

současný stav současné techniky?                                                                        Pokud bude žadatel 

chtít získat body ve výše uvedeném kritériu pro věcné hodnocení, popíše ve Studii 

proveditelnosti v kapitole 3. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu  v jakém stavu se 

aktuálně nachází současná technika jednotky.   

Forma a způsob podání žádosti o 

podporu

Kontakty pro poskytování 

informací

Kontaktní údaje na pracovníky MAS Brána Písecka jsou uvedeny na odkaze 

http://www.branapisecka.cz/kontaktyIII                                                                                     

Předseda spolku Roman Čarek, 602 113 600

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 
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