Specifický cíl 1.3
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Alokace

151 mil. EUR

Územní
zaměření
podpory:

Exponovaná území (příloha č. 5 Programového dokumentu) pro aktivity zodolnění a vybavení složek IZS. Jsou definovaná v dokumentu „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“, resp. “Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických
záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“. Pro aktivitu
modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Typy
projektů:

 Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Realizovány budou stavební úpravy stávajícího
objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu, a pořízení potřebného vybavení či technologií. Bude se jednat například o:
– výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy
a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení,
– pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice.
Vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na místo, kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd
složek IZS k mimořádné události. Dislokace stanice bude provedena z místa, kde např. není zajištěna odolnost proti opakujícím se
výskytům mimořádných událostí, které ohrožují chod stanice, a ta v době mimořádné události není schopna poskytovat adekvátní
pomoc, nebo není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složek z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu. Cílem
je zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky IZS. Bude realizována stavba, pořízeno její vybavení a bude
provedena úprava vnějších prostor.
 Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS
v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek
a masivních námraz
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad
na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např.
speciální dopravní prostředky a vybavení pro nouzové přežití.
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů, které mají dopad na
krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu zásobování a výrobu. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. speciální dopravní prostředky, soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov a statické zpevnění narušených částí
budov.
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem
Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek podzemní a povrchové vody způsobuje omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. mobilní kontejnerová elektrocentrála nebo lesní hasicí speciál.
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými
s únikem nebezpečných látek
Účelem je posílení vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy a průmyslu, obce, životní prostředí. Pořízena
bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. vybavení pro detekci, zastavení nebo omezení úniku nebezpečných látek.
M
 odernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí
Vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS
Důraz bude kladen na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností, potřebných k řešení reálných
situací. Jedná se například o následující simulátory, trenažery a vybavení pro výuku taktického řízení, řízení vozidel, zásah u nebezpečných látek, zásah ve ztížených prostorách, výcvik ve výškách a nad volným prostranstvím.

Příjemci:

Podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
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); Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické
záchranné služby krajů; organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik
složek IZS; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Výsledky projektu jsou udržitelné.
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
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.

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY
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.
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.
Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.
V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě.
Aktivita – ZAJIŠTĚNÍ ADEKVÁTNÍ ODOLNOSTI S DŮRAZEM NA PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A NOVÝM RIZIKŮM
Projekt je 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“,
- respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“.
Projekt zaměřený na zodolnění stanice základní složky IZS respektuje druh rizika (sucho; orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy,
havárie nebezpečných látek) definovaný pro exponované území.
Projekt zaměřený na výstavbu nové stanice základní složky IZS je realizován v jedné z uvedených příčin:
- chod stanice je ohrožován opakujícími se výskyty mimořádných událostí (živelní pohromy a havárie a povodně v zátopové oblasti 20 leté vody a méně)
znemožňující plnit funkci složky IZS,
- dislokace, dispozice a stav objektu nevyhovuje zásahovým podmínkám k řešení mimořádných událostí (nedostačující reakční doba pro efektivní zásah
složky IZS vycházející z plošného pokrytí území).
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) doložily doporučující stanovisko HZS ČR.
Státní organizace, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky HZS podniku s územní působností,
doložily doporučující stanovisko HZS ČR.
Aktivita – POSÍLENÍ VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK IZS TECHNIKOU A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY
Projekt je 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“, respektive
„Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území,
s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“ podle typu příjemce.
Projekt respektuje druh rizika (sucho; orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných látek) definovaný pro
exponované území.
Projekt přispívá:
- minimálně ke snížení negativních jevů mimořádné události,
- nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací,
- nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí.
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) doložily doporučující stanovisko HZS ČR
Státní organizace, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky HZS podniku s územní působností,
doložily doporučující stanovisko HZS ČR.
Aktivita – MODERNIZACE VÝCVIKOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH STŘEDISEK PRO ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS
Projekt je 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“,
- respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb
v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“.
Projekt vytváří podmínky k získání odborných znalostí a nácviku dovedností pro základní složku IZS.
Projekt je realizován ve stávajících vzdělávacích a výcvikových zařízeních, kde je prováděna odborná příprava a nácvik dovedností složky IZS.

