Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
vyhlašuje AVÍZO1
96. výzvy k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – POLICIE ČR A HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ČR

Identifikace výzvy

1

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 6: REACT-EU

Investiční priorita

IP 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního
a odolného oživení hospodářství

Specifický cíl

SC 6.1 REACT-EU

Číslo výzvy

96

Druh výzvy

Průběžná

Typ výzvy

Komplementární s Operačním programem Životní prostředí,
prioritní osy 1 a 3

Model hodnocení

Jednokolový

Avízo má pouze informativní charakter, závazné jsou informace uvedené až v řádně vyhlášené výzvě.
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Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy

Předpokládaný termín vyhlášení 2. polovina března 2021

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu
v MS2014+

Předpoklad do 5 pracovních dnů od vyhlášení výzvy

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

Předpoklad do 14 pracovních dnů od vyhlášení výzvy
Nejpozději 30. 9. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

Datum zahájení realizace
projektu
Datum ukončení realizace
projektu

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO
IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů
předem prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň
zveřejněna
na
webových
stránkách
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy
Datem zahájení realizace projektu (viz Časová způsobilost).
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023
Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti
o podporu v MS2014+.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního
rozpočtu

Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů

Evropský fond pro regionální rozvoj – 3 244 986 707 Kč
Státní rozpočet – 572 644 713 Kč
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace:
 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
 15 % státní rozpočet.
Organizace zakládané organizační složkou státu:
 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
 0 % státní rozpočet.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:
1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
1 296 250 000 Kč
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Podmínky veřejné podpory

Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie

Forma podpory

Dotace – ex-post financování

Zacílení podpory
Posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních
složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby
mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií
COVID-19:
A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými
a ochrannými prostředky.
B. Stanice základních složek IZS - stavby, rekonstrukce,
modernizace vč. pořízení technického a technologického
vybavení objektů složek IZS.

Typy podporovaných projektů

C. Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS - modernizace
a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní
složky IZS včetně pořízení technického a technologického
vybavení s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální rozvoj
lidských zdrojů.
D. Informační technologie IZS:
I.

II.

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti
komunikačních a informačních systémů a
infrastruktury;
zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a
komunikačních systémů v souladu se standardy
kybernetické bezpečnosti podle §5 odst. 3 zákona č.
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů.

Území celé České republiky

-

Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR
hasičské záchranné sbory krajů
Záchranný útvar HZS ČR
Ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR
krajská ředitelství Policie ČR
organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

-

občané ČR
osoby zdržující se přechodně na území ČR
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-

orgány krizového řízení obcí, krajů a organizačních složek
státu
základní složky IZS

Věcné zaměření
A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou,
věcnými a ochrannými prostředky
Podporované aktivity

B. Stanice základních složek IZS
C. Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS
D. Informační technologie IZS
V jedné žádosti o podporu lze kombinovat jednotlivé
podporované aktivity. Žadatel uvede ve Studii proveditelnosti
výčet aktivit, které bude v rámci projektu realizovat.

Indikátory

5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících
složkám IZS
5 75 30 Připravenost složek IZS
3 05 00 Počet pořízených informačních systémů
3 04 00 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů
kybernetické bezpečnosti
9 93 11 (CV11) Nově pořízené sanitní vozy či další vozidla
určená pro reakci na mimořádné události

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné
přílohy

1. Plná moc - dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při
podpisu žádosti.
2. Zadávací a výběrová řízení - k podání žádosti žadatel předkládá u ukončených
zakázek pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v
projektu. U plánovaných nebo zahájených zakázek se příloha nedokládá.
3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu – dokládají
žadatelé, kteří realizují aktivitu Informační technologie IZS.
4. Studie proveditelnosti - musí být zpracována podle stanovené osnovy.
Dokládají všichni žadatelé.
5. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je
předmětem projektu - žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí, které
nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce. Pokud žadatel není zapsán
v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření,
případně nedoloží výpis z katastru nemovitostí se zapsaným právem stavby,
dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např.
nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby nebo smlouvu
o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k
užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu. Pokud
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6.

7.

8.

9.

předmětem projektu je pouze pořízení vybavení, příloha není relevantní
k doložení.
Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. - pokud stavba dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. podléhá
některému z procesů povolujících její umístění v území, je žadatel povinen
doložit platný dokument stvrzující toto povolení nejpozději k datu podání
žádosti o podporu. Jedná se primárně o územní rozhodnutí s nabytím právní
moci, územní souhlas, veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení nebo
společné povolení. Uvedený výčet dokumentů nemusí být vždy přesný a
doporučuje se postupovat dle platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Pokud předmětem projektu je pouze pořízení vybavení, příloha není relevantní
k doložení.
Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. - pokud stavba dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
podléhá některému z procesů povolujících provést stavební záměr, je žadatel
povinen doložit dokument stvrzující toto povolení. Jedná se primárně o
stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo oznámení
stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. Žadatel může
kromě platných dokumentů k žádosti o podporu doložit i jen žádost nebo návrh
o některý z povolovacích procesů uvedených ve stavebním zákoně č. 183/2006
Sb. Jedná se primárně o žádost o stavební povolení, ohlášení stavebního
záměru, návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení nebo
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
potvrzené stavebním úřadem (ve smyslu podacího razítka). Platný dokument
stvrzující toto povolení je následně povinen doložit nejpozději do 6 měsíců od
podání žádosti o podporu. Tato lhůta je nepřekročitelná. Výše uvedené neplatí
v případě, že se žadatel rozhodl jít cestou společného stavebního a územního
řízení. V tomto případě jen nutné doložit platný dokument stvrzující toto
povolení nejpozději k datu podání žádosti o podporu. Výše uvedený výčet
dokumentů nemusí být vždy přesný a doporučuje se postupovat dle platného
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Pokud předmětem projektu je pouze
pořízení vybavení, příloha není relevantní k doložení.
Projektová dokumentace dle Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů - žadatel dokládá projektovou dokumentaci
zpracovanou autorizovaným projektantem, v podrobnosti, kterou určuje
příslušná příloha Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá
žadatel projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu pro ohlášení stavby,
opět dle platného znění Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů Pokud předmětem projektu je pouze pořízení
vybavení, příloha není relevantní k doložení.
Položkový rozpočet stavby – dokládá žadatel dle požadavků uvedených
v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, dle Vyhlášky o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr č. 169/2016 Sb. Pokud předmětem
projektu je pouze pořízení vybavení, příloha není relevantní k doložení.

Bližší podrobnosti k jednotlivým přílohám budou uvedeny ve Specifických
pravidlech.
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Způsobilé výdaje

Věcná
způsobilost

Výdaje na hlavní aktivity projektu:
A. Aktivita „Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a
ochrannými prostředky“
- pořízení techniky, věcných a ochranných prostředků pro výkon činností
zabezpečovaných základními složkami IZS.
B. Aktivita „Stanice základních složek IZS“
- výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů/pracovišť;
- stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, apod.) stávajících
objektů/pracovišť;
- stavební úprava a vybudování nezbytných objektů technického a
technologického zázemí stanice základních složek IZS;
- vybudování zpevněných a manipulačních ploch určených k obsluze stanice
základních složek IZS;
- vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod,
kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu
a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka
realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí
projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
- pořízení technického a technologického vybavení staveb;
- pořízení nábytku a vybavení do nově vybudovaných prostor;
- nákup nemovitostí.
C. Aktivita „Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS“
- výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů/pracovišť;
- stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, apod.) stávajících
objektů/pracovišť;
- vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod,
kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu
a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka
realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí
projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
- stavební úpravy potřebné k uvedení do provozu technologií a simulačních
technologií, technického a technologického vybavení;
- pořízení nábytku do nově vybudovaných prostor
- pořízení technologií a simulačních technologií, technického a
technologického vybavení, výukového a komunikačního SW a HW a
výcvikových a školících pomůcek.
D. Aktivita „Informační technologie IZS“
- pořízení drobného hmotného majetku – HW;
- pořízení drobného nehmotného majetku – SW;
- pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW;
- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW;
- výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření
podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění
pozdějších předpisů;
- výdaje na stavební úpravy a stavební práce na realizaci bezpečnostních
technických opatření podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické
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bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména opatření fyzické
bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením řídicích systémů (zejména
stavební úpravy serverovny a související infrastruktury např. za účelem
instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a
zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně
elektrocentrály, instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím
související kompletační a dokončovací práce).
Výdaje na vedlejší aktivity projektu:
- projektová dokumentace (včetně výdajů na zpracování souvisejících
průzkumů);
- zabezpečení výstavby;
- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (výdaje na
zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizaci výběrových a
zadávacích řízení; výdaje na pořízení studie proveditelnosti nebo její části);
- povinná publicita;
- související výdaje (demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací
projektu; výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících
inženýrských sítí; výdaje na geodetické zaměření pozemku a vyhotovení
geometrického plánu; výdaje na úhradu odvodů za odnětí půdy ze
zemědělského a lesního půdního fondu);
- nákup pozemku – aktivita „Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS“.
1. 2. 2020 - 31. 12. 2023

Časová
způsobilost

Počátek časové způsobilosti 1. 2. 2020 - vymezení:
 vznik výdaje – tj. úhrada po 1. 2. 2020
 datum uskutečnění zdanitelného plnění - na účetním dokladu – po 1. 2. 2020
 neukončený projekt v okamžiku podání žádosti o podporu
o Smlouva s dodavatelem může být uzavřená před 1. 2. 2020
 ukončený projekt v okamžiku podání žádosti o podporu
o Smlouva s dodavatelem musí být uzavřená po 1. 2. 2020

Informace o
křížovém
financování

Křížové financování není možné.

1.

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna
na webových stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy.
Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Změny ve výzvě se
nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.

Příjmy projektu

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného
nařízení.
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Projekty mohou vytvářet příjmy mimo čl. 61 Obecného
nařízení, a to tzv. jiné peněžní příjmy dle čl. 65 Obecného
nařízení.
Forma a způsob podání žádosti o
podporu

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

Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Kontakty pro poskytování
informací

Pro žadatele byl zpřístupněn KONZULTAČNÍ SERVIS IROP,
který je dostupný přes webové rozhraní a je určen pro řešení
konkrétních dotazů k projektům plánovaným k předložení do
nového investičního nástroje REACT-EU.
Následující odkaz obsahuje informace k poskytované službě a
vstup do aplikace Konzultačního servisu:
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
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