Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
oznamuje
změny v 97. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRAJŮ

Přehled změn k 9. prosinci 2021
Položka
Celková částka
dotace
z Evropského
fondu pro
regionální
rozvoj a
státního
rozpočtu

Popis změny

Navýšení celkové částky dotace z
Evropského fondu pro regionální rozvoj
na 1 082 876 098 Kč a ze státního
rozpočtu na max. 63 698 594 Kč

Zdůvodnění změny

Využití druhé tranše prostředků REACTEU. Vysoký převis poptávky projektů
v oblasti integrovaného záchranného
systému.

Identifikace výzvy
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

97

Druh výzvy

Průběžná

Typ výzvy

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

Model hodnocení

Jednokolový

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy

21. 4. 2021, 14:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu
v MS2014+

28. 4. 2021, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

5. 5. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

3. 6. 2021, 14:00

Datum zahájení realizace projektu

Datum zahájení realizace projektu (viz Časová způsobilost).

Datum ukončení realizace
projektu

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

Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 082 876 098 Kč
Státní rozpočet – 63 698 594 Kč
Alokace pro projekty jednoho kraje včetně projektů
zdravotnické záchranné služby příslušného kraje - max. 95 000
000 Kč
Kraje a organizace zřizované kraji
• Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
• státní rozpočet: 5 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 95 000 000 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
-

kraje
zdravotnické záchranné služby krajů

-

občané ČR
osoby zdržující se přechodně na území ČR
orgány krizového řízení obcí, krajů a organizačních
složek státu
základní složky IZS

-
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Věcné zaměření

Podporované aktivity

A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a
ochrannými prostředky
B. Stanice základních složek IZS
C. Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS
D. Informační technologie IZS

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
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Souhlasné
Stanovisko
hlavního
architekta
eGovernmentu
4. Studie proveditelnosti
5. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému
majetku, který je předmětem projektu
6. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
7. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního
záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
8. Projektová dokumentace dle Vyhlášky o dokumentaci
staveb č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
9. Položkový rozpočet stavby

Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost

Viz kapitola 10 v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a
kapitola 2.6 ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.
1. 2. 2020 - 31. 12. 2023

Časová způsobilost

•

Počátek časové způsobilosti pro ukončené projekty
k datu registrace žádosti:
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•

Informace o křížovém financování

DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) na
účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 2.
2020.
Smlouva s dodavatelem vztahující se ke způsobilým
výdajům musí být uzavřená po 1. 2. 2020.
Počátek časové způsobilosti pro neukončené projekty
k datu registrace žádosti:
DUZP na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po
1. 2. 2020.
Smlouva s dodavatelem vztahující se ke způsobilým
výdajům může být uzavřená před 1. 2. 2020.

Křížové financování není možné.

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.
Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného
nařízení.

Příjmy projektu

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 pro žadatele a příjemce

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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