
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
19.  VÝZVA MAS LAŠSKO, Z .  S .  – IROP – STANICE IZS

3.6.2020, ŠTRAMBERK



Program semináře:
Představení výzvy

Proces hodnocení a výběr projektů

Zadávání veřejných zakázek

MS2014+: postup pro podání žádostí o podporu



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY



Integrovaný záchranný systém (IZS)
Číslo výzvy MAS: 19. výzva

Číslo výzva v ISKP2014+: 127/06_16_076/CLLD_16_01_128

Název výzvy v ISKP2014+: 19.výzva MAS Lašsko, z. s.-Stanice IZS

Druh výzvy: kolová

Opatření integrované strategie: IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Datum a čas vyhlášení výzvy: 15.5.2020 00:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.5.2020 00:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 12.7.2020 23:59

Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2021



Podpora
Celková částka dotace: 890 526,74 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

890 526,74,-Kč

Míra podpory: 95 %

Veškeré informace a aktuality o výzvách naleznete na stránkách MAS Lašsko - v záložce Výzvy - IROP

http://maslassko.cz/irop.php#nineteen


Závazné dokumenty
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

◦ Závazná pro všechny specifické cíle a výzvy
◦ Odkaz (platnost od 15.10.2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
◦ Pro každou výzvu specifický dokument
◦ Obsahuje informace o oprávněných žadatelích, podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích atd.
◦ Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69: Odkaz (platnost od 17.12.2019)

Dokumenty i s přílohami naleznete na stránkách Výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované
projekty CLLD

Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den
vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD.

V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných
i Specifických pravidel.

https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p
https://irop.mmr.cz/getmedia/d2f9029e-05c4-4864-86b4-8ff5b4f5b219/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-3.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-k-jednotlivym-vyzvam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan


Oprávnění žadatelé (SPŽP, kap. 3.1.1, kap. 3.2.1)

▪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)

▪Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

▪hasičské záchranné sbory krajů

▪Záchranný útvar HZS ČR

▪kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů

▪státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností



Cílové skupiny
▪obyvatelé ČR

▪orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu

▪složky integrovaného záchranného systému



Aktivity podporované ve výzvě
Aktivity lze realizovat v exponovaném území. Exponovaná území
jsou vymezena správním obvodem obcí s rozšířenou působností
a představují oblasti s výskytem klimatických jevů (orkány a
větrné smrště, extrémní sucha, nadprůměrné sněhové srážky a
masivní námrazy, povodně) a antropogenních rizik.

Projekt musí řešit alespoň jednu z následujících mimořádných
událostí:

• sněhové srážky, masivní námrazy

• orkány a větrné smrště

• extrémní sucho

• havárie nebezpečných látek

Platí pro obce ORP Kopřivnice a 
ORP Nový Jičín MAS Lašsko (podle 
přílohy č. 5 SPŽP)



Obce, které zřizují jednotky požární ochrany: 
JPO II: Kopřivnice, Příbor, Štramberk
JPO III: Hodslavice, Mořkov 

Území realizace
Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 SPŽP, pro
MAS Lašsko - ORP Kopřivnice, ORP Nový Jičín) a zároveň území MAS vymezené ve schválené
strategii CLLD.

Území MAS Lašsko vymezené ve schválené strategii CLLD: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm,
Tichá, Trojanovice, Veřovice, Lichnov, Kopřivnice, Příbor, Štramberk, Závišice, Ženklava,
Hodslavice, Hostašovice, Mořkov, Nový Jičín, Rybí



Věcné zaměření výzvy – hlavní podporované aktivity Stanice IZS 
(SPŽP, kap. 3.2.3)

•Stavební úpravy stanice základní složky IZS

Zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v 
době mimořádné události. Aktivita je zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, 
stavbu nového objektu, pořízení potřebného vybavení či technologií stanice základní složky IZS a 
úpravu vnějších prostor. 

•Vybudování stanice základní složky IZS

Zajištění odolnosti prostřednictvím nové dislokace v případě stanic, které jsou ohrožovány opakujícími 
se výskyty mimořádných událostí ohrožujících chod stanice, nebo u kterých není zajištěna přijatelná 
reakční doba pro nasazení složky IZS. V této aktivitě bude realizována stavba nové stanice základní 
složky IZS, pořízení jejího vybavení či technologií a úprava vnějších prostor. 



Věcné zaměření výzvy – vedlejší podporované aktivity Stanice IZS 
(SPŽP, kap. 3.2.3)

•zpracování projektové dokumentace, 

•zpracování studie proveditelnosti nebo její části, 

•zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a organizace výběrových a 
zadávacích řízení, 

•povinná publicita projektu,

•zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

• nákup pozemků, 

•demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu.



Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu.

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
UPOZORNĚNÍ: Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je předmětem kontroly CRR při
závěrečném ověření způsobilosti projektu



Povinné přílohy (SPŽP, kap. 3.2.4)

Záložka Identifikace projektu

1. Plná moc

Záložka Veřejné zakázky

2. Zadávací a výběrová řízení

Záložka Dokumenty

3. Stanovisko HZS kraje (příloha č.7A SPŽP)

4. Studie proveditelnosti (dle vzoru MAS Lašsko)

5. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní 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 pro prokázání právních vztahů k 
nemovitému majetku, který je předmětem 
projektu

10. Položkový rozpočet stavby



Způsobilost výdajů (SPŽP, kap. 3.2.6)

Obecná pravidla, kap. 10 a Specifická pravidla, kap. 3.2.6.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 890 526,74 Kč

https://irop.mmr.cz/getmedia/d2f9029e-05c4-4864-86b4-8ff5b4f5b219/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-3.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p


Indikátory (SPŽP, kap. 3.2.7)

Aktivita Stanice IZS

5 75 01 - Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS

Výběr indikátorů je součástí podání žádosti v systému MS2014+

Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech 
rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.

Protože žadatel nevykazuje žádný indikátor výsledku, je nutné plánované výsledky projektu 
stručně popsat do textového pole s názvem Co je cílem projektu? na záložce Popis projektu v 
MS2014+ při vyplňování žádosti. Zde žadatel slovně popíše konkrétní cíle projektu včetně 
očekávaných výsledků a změny, kterých má být prostřednictvím projektu dosaženo. 

Podrobnější informace s přehledem vazeb indikátorů na jednotlivé aktivity viz příloha P3 SPŽP 69. 
výzvy Metodické listy indikátorů

https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-k-jednotlivym-vyzvam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan/Prilohy_Specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemc


PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ (SPŽP, kap. 5)

MAS Lašsko 
◦ Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

◦ Kritéria věcného hodnocení

◦ Výběr projektů (Rada MAS)

(dokumenty týkající se kritérií a hodnocení MAS k nahlédnutí na stránkách MAS Lašsko – Výzvy - IROP)

Centrum pro regionální rozvoj (CRR)
◦ Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti (SPŽP, kap. 5.2)

Řídící orgán (ŘO IROP)
◦ Výběr projektů vedením ŘO IROP

◦ Příprava a vydání právního aktu

http://www.maslassko.cz/irop.php


Provádí zaměstnanci MAS

Provádí 
výběrová komise MAS

Provádí CRR

Provádí ŘO IROP



Proces hodnocení FNaP
Při kontrole je uplatněno, tzv. pravidlo čtyř očí:

▪Hodnocení provádí projektový manažer pro IROP (hodnotitel), jeho ověření provádí Vedoucí
zaměstnanec pro realizace SCLLD (druhý hodnotitel je zároveň schvalovatelem), v případě střetu
zájmu je možná zastupitelnost těchto zaměstnanců jinými zaměstnanci MAS

▪Schvalovatel vychází při kontrole z výstupu prvního hodnotitele a hodnocení mu může vrátit k
přepracování, pokud nalezne pochybení. Hodnocení nesmí být prováděno společně dvěma
hodnotiteli ani společně konzultováno.

▪Proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení je součástí
Interních postupů MAS, které jsou k nahlédnutí ZDE

http://maslassko.cz/mnews/data/files/others/ip_mas_lassko_verze_1-1_10-2018_final.pdf


Kritéria formálních náležitostí
Kritéria NAPRAVITELNÁ

Žádost o podporu (ŽoP) 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 MAS



Kritéria přijatelnosti - obecná
Kritéria NENAPRAVITELNÁ

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS 

Projekt je v souladu s integrovanou SCLLD MAS Lašsko, z. s. pro období 2014–2020: 

Žadatel konkrétně popíše soulad projektu se Strategií CLLD MAS tak, aby byla patrná vazba na 
opatření SCLLD, do kterého žadatel předkládá žádost. 



Kritéria přijatelnosti - obecná
Kritéria NAPRAVITELNÁ

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

Projekt respektuje stanovené limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 



Proces věcného hodnocení
▪Věcné hodnocení projektů provádí devítičlenná Výběrová komise MAS, která je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

▪Pro hodnocení projektů mohou být v rámci Výběrové komise vytvořeny dílčí výběrové komise,
přičemž platí, že každá žádost je hodnocena minimálně třemi členy Výběrové komise.

▪V průběhu věcného hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli.

▪Hodnotitelé dílčí Výběrové komise MAS provádějí hodnocení projektů na společném jednání
podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů.

▪Hodnotitelé hodnotí společně konsensem. Ke každému kritériu se stanovuje počet dosažených
bodů a uvádí jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení, tzn., že se jasně definuje
důvod bodového hodnocení.

▪Projekty jsou seřazeny podle dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší. U projektů, které
dosáhnou stejného počtu bodů, rozhoduje datum a čas podání žádosti o podporu v MS2014+.

▪V rámci věcného hodnocení je minimální bodová hranice stanovena na 50 % z celkového počtu
bodů.



Kritéria věcného hodnocení



Popis kritérií věcného hodnocení
VH1: Průměrný počet zásahů jednotky za poslední 3 roky před podáním žádosti o dotaci

POPIS: Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k průměrnému počtu zásahů jednotky za poslední
3 roky před podáním žádostí o dotaci. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění jednotek
požární ochrany, které zasahují častěji. Do počtu zásahů se započítávají typy událostí: požár,
dopravní nehoda, únik nebezpečných chemických látek, technická havárie, radiační havárie a
nehoda, ostatní mimořádné události, planý poplach; nezapočítávají se ostatní činnosti. Kontrola
bude probíhat na základě Statistického přehledu činnosti HZS MSK. Žadatel uvede informaci do
Studie proveditelnosti.

VH2: Stav požární stanice

POPIS: Bodové hodnocení kritéria se vztahuje ke stavu požární stanice. Principem nastavení
kritéria je zvýhodnění jednotky požární ochrany, která má stav požární stanice v havarijním stavu
nebo stav požární stanice neumožňuje umístění techniky. Žadatel uvede informaci do Studie
proveditelnosti.



VH3: Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace ke dni podání žádosti
o dotaci

POPIS: Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu.
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými výdaji.
Relevantními celkovými způsobilými výdaji projektu pro hodnocení tohoto kritéria jsou výdaje
vztahující se ke dni podání žádosti o podporu.

VH4: Projekt je realizován v obci, která dosahuje velikosti dle počtu obyvatel

POPIS: Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k místu realizace projektu podle počtu obyvatel.
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění obcí s nižším počtem obyvatel. Počet obyvatel
obce/města, ve které se daný projekt realizuje k předcházejícímu datu předložení žádosti o
podporu (v případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle
aritmetického průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován) uvede žadatel
do Studie proveditelnosti.



Časový harmonogram administrace projektu



Kritéria závěrečného ověření způsobilosti (CRR)
SPŽP, kap. 5. 2, případně Kontrolní listy ZoZ

▪do 30 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení

Výběr projektů vedením ŘO IROP
Kolová výzva

▪ do 5 pracovních dní od ukončení hodnocení všech žádostí o podporu, kdy nebylo možné
provedení výběru před ukončením hodnocení všech žádostí o podporu,

▪ průběžně po dokončení hodnocení žádosti o podporu, nejpozději však do 15 pracovních dní od
dne nastavení příslušného stavu v MS2014+, kdy je možné provedení výběru před ukončením
hodnocení všech žádostí o podporu.

Příprava a vydání právního aktu
Právní akt vydá poskytovatel dotace bez zbytečného odkladu od výběru projektu (dnem výběru
projektu se rozumí okamžik, kdy je projekt schválen Zápisem z jednání vedení ŘO IROP ke
schvalování projektů IROP ).

Obecná pravidla, kap. 2.8 Orientační harmonogram administrace projektů

https://www.irop.mmr.cz/getmedia/a6cbafa2-1127-4787-ba24-8ba5a9edd9af/Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-2_2-11-2018.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.crr.cz/dokumenty/69-vyzva-integrovany-zachranny-system-clld-aktivita-stanice-izs-1
https://www.irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf


Zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 137/2006 sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (MP) 
(příloha P3 Obecných pravidel) 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 
◦ Kap. 5 Investiční plánování a zadávání veřejných zakázek a kap. 6 Speciální úprava předkládání 

dokumentace u zakázek na stavební práce 

Všechny zakázky podléhají kontrole a schválení CRR!

Poskytovatel dotace upozorňuje žadatele a příjemce na možnost konzultovat všechny problémy 
nebo pochybnosti, související se zadáváním zakázek, s pracovníky CRR. 

https://www.irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf


Specialisté CRR na administraci veřejných 
zakázek (ÚO IROP pro Moravskoslezský kraj)

JUDr. Jan KAZDA, Ph.D. tel.: 597 570 936 / 703 186 964 jan.kazda@crr.cz

Ing. Anežka LIBERDOVÁ tel.: 597 570 941 / 703 186 963 anezka.liberdova @crr.cz

PhDr. Marie LICHNOVSKÁ tel.: 597 570 925 / 739 320 907 marie.lichnovska@crr.cz

Mgr. Martin MIFEK tel.: 597 570 928 / 735 199 216 martin.mifek @crr.cz

mailto:jan.kazda@crr.cz
mailto:anezka.liberdova@crr.cz
mailto:marie.lichnovska@crr.cz
mailto:martin.mifek@crr.cz


Komunikační a informační model 

Kontakty:

MAS - Marie Jalůvková, iropmaslassko@gmail.com, 603 810 102

CRR – RNDr. Marek PUTALA, marek.putala @crr.cz, 597 570 924, 602 474 659

mailto:iropmaslassko@gmail.com
mailto:marek.putala@crr.cz


MS2014+
POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU



MS2014+
▪IS MS2014+ je dostupná na následující internetové adrese:

▪ https://mseu.mssf.cz

▪Prostřednictvím webové aplikace MS2014+ probíhá elektronické podání žádosti o podporu, vypracování
monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a žádostí o změnu. Tyto dokumenty před elektronickým podáním musí být

ověřené kvalifikovaným elektronickým podpisem v MS2014+. Bez jeho
zřízení tedy nelze podat žádost o podporu.
▪Bezproblémové fungování aplikace MS2014+ je garantované pouze ve výrobcem podporovaných prohlížeči

Internet Explorer (nejnovější verze) a Mozilla Firefox ESR (Extended Support Release).

▪Pro zadávání dat do žádosti musí být v internetovém prohlížeči zapnutý JavaScript.

▪Pro podepsání žádosti o podporu je nutné mít nainstalován zásuvný modul MS Silverlight v jeho
nejnovější verzi.

SPŽP: Příloha č.1: POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V MS2014+

https://mseu.mssf.cz/




















Doporučení: 
Zaměstnanec MAS může být pouze čtenářem projektu (data jsou zobrazena pouze k náhledu)







Uživatel vyplňuje záložky postupně! Podle navigačního menu v levé části obrazovky – jednou
vepsaná data se propisují do dalších záložek, či umožní zaktivnění některých neaktivních
záložek.

Žlutá pole = povinná

Šedivá pole = volitelná (zpřístupní se podle dat vyplňovaných během žádosti,
nebo nejsou podle zadaných dat povinná)

Bílá pole = vyplňuje sám systém

UPOZORNĚNÍ: Každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho opuštěním uložte.



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
Bc. Marie Jalůvková

iropmaslassko@gmail.com

603 810 102

MAS Lašsko, z. s.

mailto:iropmaslassko@gmail.com

