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6. výzva Otevřené zahrady Jičínska z. s.
IROP

Podpora složek IZS – zodolnění
stanic IZS
Seminář pro žadatele
6. 12. 2018
9:00 hod.

Program semináře
Základní informace k výzvě
Představení podporovaných aktivit
Povinné přílohy žádosti o podporu
Způsobilost výdajů
Způsob hodnocení projektů
Webová aplikace IS KP14+ (MS2014+)
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Základní informace k výzvě
Typ výzvy:
Alokace výzvy MAS (CZV):
Míra podpory:
Forma podpory:
Území realizace:
Časová způsobilost:
Udržitelnost:

kolová výzva
jednokolový systém hodnocení
6 400 000 Kč
95 %
ex-post financování
území MAS Otevřené zahrady
Jičínska z. s.
1. 1. 2014 – 30. 6. 2023
5 let od proplacení platby

Maximální výše celkových způsobilých
výdajů na 1 projekt:

4 500 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých
výdajů na 1 projekt:

500 000 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:

01. 11. 2018 10:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+:

31. 01. 2019 16:00

Datum ukončení realizace projektu:

30. 06. 2023
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Oprávnění žadatelé:
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR
Hasičské záchranné sbory 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)

Cílové skupiny:
Obyvatelé ČR
Orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu
Složky integrovaného záchranného systému

Dokumenty závazné pro žadatele

1/2

Obecná pravidla – verze 1.11
- závazná pro všechny specifické cíle a výzvy IROP, platnost od 15.5.2018
- zadávání zakázek, změna projektu, povinná publicita
ODKAZ: http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/ObecnaPravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualnep/Obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-k-15-5-2

Specifická pravidla
Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena
ve Specifických pravidlech výzvy č. 69 (verze 1.1., platnost od 03.10.2017)
IROP v kapitole 3.2.4 pro aktivitu „stanice integrovaného záchranného
systému".
ODKAZ: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovanyzachranny-system-integrovan
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Dokumenty závazné pro žadatele

2/2

Výzva MAS
- termín pro přijetí žádostí a realizaci projektu
- min. a max. výše způsobilých výdajů
- žadatelé, aktivity, povinné přílohy
- kritéria pro hodnocení projektů (součást příloh výzvy)
ODKAZ: https://www.otevrenezahrady.cz/vyzvyirop/

Hlavní podporované aktivity
Stanice IZS
Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající
dislokaci, stavební úpravy stávajícího objektu, případně stavba
nového objektu. Pořízení potřebného vybavení či technologií.
Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné
události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době
mimořádné události.
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U projektů obcí zaměřených na jednotky SDH a jednotky HZS
podniku s územní působností musí být hlavní aktivity projektu
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“ - příloha č. 9 Specifických pravidel
k výzvě.
Soulad projektu s dokumentem je potvrzován v rámci stanoviska
HZS kraje - vzor Stanoviska HZS kraje je přílohou č. 7B
Specifických pravidel výzvy.
Soulad projektu s uvedenými dokumenty je posuzován při
závěrečném ověření způsobilosti projektu.

Hlavní a vedlejší aktivity
Podporované aktivity jsou rozděleny na hlavní a vedlejší.
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivity projektu jsou ty aktivity, které
vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu, nad 15
% celkových způsobilých výdajů projektu, musí být v rozpočtu projektu
uvedena jako nezpůsobilé výdaje.
Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je předmětem kontroly
CRR při závěrečném ověření způsobilosti projektu.
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Povinné přílohy

1/2

Pokud je některá povinná příloha žádosti o podporu pro žadatele
nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede
zdůvodnění nedoložení povinné přílohy.

Plná moc (vzor příloha č. 11 Obecných pravidel)
Zadávací a výběrová řízení
Stanovisko HZS kraje (příloha č. 7B a č. 8B Specifických pravidel
výzvy)
Studie proveditelnosti (příloha č. 4B Specifických pravidel
výzvy)
Výpočet čistých jiných finančních příjmů (vzor příloha č. 29
Obecných pravidel)

Povinné přílohy

2/2

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební
povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo
pro ohlášení stavby
Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku,
který je předmětem projektu
Položkový rozpočet stavby
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Upozornění pro žadatele

1/2

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti
o podporu.
Etapy projektu mohou být minimálně tříměsíční.
Postupovat nejen v souladu se Specifickými pravidly, ale také s
Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.
Žádosti o podporu finalizovat v IS KP14+ dříve než
v posledních hodinách před ukončením příjmu žádostí ve
výzvě.
Nutné doložit všechny relevantní povinné přílohy k žádosti.
Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu
v IS KP14+ a v povinných přílohách k žádosti.

Upozornění pro žadatele

2/2

Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným
v metodických listech indikátorů, které jsou přílohou
Specifických pravidel.
Respektovat stanovená pravidla veřejné podpory.
Úspěšný projekt musí nezbytně splňovat všechna obecná
a specifická kritéria přijatelnosti.
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Způsobilé výdaje
musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 4.1,
musí přímo souviset s realizací projektu,
musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení
realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů,
musí být doloženy průkaznými doklady (faktura, doklad o úhradě, předávací
protokol, smlouvy s dodavateli apod.), viz dále příloha č. 6 Dokladování
způsobilých výdajů projektu,
nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě,
uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích.
Způsobilé výdaje (včetně jejich rozdělení na hlavní a vedlejší) i nezpůsobilé
výdaje jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech v kapitole 3.2.6.

Způsob hodnocení projektů

1/2

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí pracovníci
kanceláře Otevřené zahrady Jičínska z. s. (dále jen "OZJ").
Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS OZJ, jakožto výběrový
orgán.
Rada spolku OZJ, jakožto rozhodovací orgán, vybírá projekty k realizaci
a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise.
Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 30 bodů
ze 60 bodů.
Postup hodnocení a výběru projektů je uveden v dokumentu Interní
postupy MAS pro operační program IROP, kapitola 4. Interní postupy pro
IROP jsou zveřejněny zde: https://www.otevrenezahrady.cz/vyzvyirop.
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Způsob hodnocení projektů

2/2

Postup pro případ, že souhrnná alokace projektů, které splnily podmínky
hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy, je uveden v dokumentu
Interní postupy MAS pro operační program IROP, kapitola 4.3.
(viz https://www.otevrenezahrady.cz/vyzvyirop).
Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR (Centrum pro
regionální rozvoj ČR).
Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení po každé fázi
hodnocení. Postup podání žádosti o přezkum je uveden v dokumentu
Interní postupy MAS pro operační program IROP, kapitola 5.
(viz https://www.otevrenezahrady.cz/vyzvyirop).

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria přijatelnosti - napravitelná
Projekt je v souladu se schválenou strategií – SCLLD OZJ
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů
Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy
MAS
• Potřebnost realizace je odůvodnitelná
• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě MAS
•
•
•
•

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná
•
•

Projekt je realizován na území OZJ
Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro danou výzvu
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Kritéria věcného hodnocení
Počet obyvatel v obci, ve které je projekt realizován (0/10/20 bodů)
Stupeň nebezpečí v katastrálním území obce (0/5/10/15/20 bodů)
Finanční náročnost projektu (0/5/10/15 bodů)
Rekonstrukce stávajícího objektu (0/5 bodů)
Maximální dosažitelný počet bodů:

60

Minimální počet bodů pro splnění věcného hodnocení:

30

Kritéria závěrečného ověření

1/3

Provádí CRR do 21 pracovních dnů.

Napravitelná
•
•
•
•
•
•
•
•

Žádost o podporu je podána v předepsané formě
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti
požadované v dokumentaci k výzvě ŘO
Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO
Výsledky projektu jsou udržitelné
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP
Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám
Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu
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Kritéria závěrečného ověření
•
•
•
•
•

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 CBA/finanční analýze projektu dosáhne minimálně
stanovené hodnoty ukazatelů
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

Kritéria závěrečného ověření
•

•

2/3

3/3

Projekt je v souladu s dokumentem – Zajištění odolnosti
a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a Hasičského
záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014
až 2020
Obce, zřizující JPO doložily doporučující stanovisko HZS ČR

Nenapravitelná
•
•
•

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
Statutární zástupce je trestně bezúhonný
Projekt zaměřený na zodolnění stanic IZS respektuje druh rizika
(sucho) pro exponované území
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Indikátory
Indikátor výstupu 5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů
sloužících složkám IZS
Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k určenému datu jeho
naplnění může vést ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po
dobu udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové
kázně
s
následkem finanční sankce.
Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty
v uvedené aktivitě, výchozí hodnota: nulová

Povinná publicita
Po vydání právního aktu v průběhu realizace:
internetové stránky – zveřejnění stručného popisu projektu, jeho cíle,
výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU.
Na internetových stránkách musí být umístěna loga EU a MMR ČR (viz. kap.
13.3 Obecných pravidel).
příjemce umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě
realizace projektu plakát o minimální velikosti A3 (lze použít na výšku i na
šířku). Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu
a věta: Projekt <název projektu> je spolufinancován Evropskou unií.
Příjemce popisuje realizované formy publicity ve Zprávě o realizaci. Pro
ověření publicity dokládá příjemce jako přílohu Zprávy o realizaci fotografie
realizované publicity a screenshot (snímek obrazovky) webových stránek.
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Webová aplikace ISKP14+ (MS2014+)
Webová aplikace pro žadatele o podporu z Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020:
https://mseu.mssf.cz/

HW a SW požadavky
Na výše uvedených stránkách v podkapitole HW a SW požadavky
jsou uvedeny veškeré podrobnosti, které souvisejí se správným
chodem této aplikace na Vašem počítači.
Vzhledem k průběžným změnám v požadavcích zkontrolujte aktuální situaci.
Pro aktivaci prohlížeče Internet Explorer využijte odkaz s návodem a dále
proveďte test kompatibility Vašeho počítače.

Zde jsou uvedeny vybrané odpovědi na nejčastěji pokládané
dotazy:
Pro bezproblémový chod doporučujeme nejnovější verzi prohlížeče
INTERNET EXPLORER.
K podepsání úloh je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis. Aby
bylo možné úlohy podepsat, je nutné mít na počítači nainstalovanou
aplikaci MS Silverlight a balíček TescoSW Elevated TrustTool, který slouží
pro přístup k podpisovým certifikátům.
Instalační balíček TescoSW Elevated TrustTool naleznete v MS2014+ na
záložce HW a SW požadavky.
Na záložce „FAQ“ (podzáložka „FAQ elektronický podpis“) jsou
k dispozici principy práce s certifikáty – příručka: Uživatelská příručka
ISKP14+.
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Prostřednictvím ISKP14+ probíhá podání
Žádost o podporu
Žádost o platbu - průběžná, závěrečná
Zpráva o realizaci - průběžná, závěrečná (ZoR se v IS KP14+ zobrazí po
schválení právního aktu, depeše s upozorněním na blížící se termín podání)
Žádost o změnu - ze strany příjemce i ze strany CRR (ŘO)
Zprávy o udržitelnosti projektu - za každý rok - průběžná i závěrečná
Veškeré komunikace mezi žadatelem a CRR - formou depeší
Doporučujeme si v IS KP 14+ nastavit notifikace na telefon nebo e-mail, kde
budete informováni o události/změně stavu projektu či o případných
výzvách k doplnění/vysvětlení.
Depeše se považuje za doručenou dnem odeslání, nikoli dnem přečtení.
Podání všech dokumentů je pouze elektronické prostřednictvím IS KP14+!

Elektronický podpis
Jedná se o kvalifikovaný certifikát
Platnost 1 rok – platnost certifikátu ještě min. 3 dny po
podpisu
Poskytovatelé: PostSignum České pošty (Czech Point), První
certifikační autorita, Eidentity
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Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Děkujeme
za
pozornost.
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