
 

Dotační možnosti pro obce v 19. výzvě IROP  

„Technika pro integrovaný záchranný systém“ 
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 18. prosince 2015 19. výzvu k podávání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik 

a katastrof. Cílem a zaměřením výzvy je posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému 

technikou a věcnými prostředky v exponovaných územích. Tento informační leták je určen pro oprávněné žadatele 

z řad obcí. 

Základní informace o výzvě 

Vyhlášení výzvy: 18. 12. 2015 

Příjem žádostí: od 31. 12. 2015 do 20. 12. 2017 

Druh výzvy: průběžná  

Datum zahájení realizace projektu: od 1. 1. 2014 

Datum ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2019 

Celková výše finančních prostředků ve výzvě: 1 753 476 959 Kč (podíl z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

1 490 455 415 Kč, max. výše národního spolufinancování 263 021 544 Kč) 

Kdo může žádat o dotaci (příjemci podpory)? 

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (JPO), resp. 
jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III 
podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Jaká je výše podpory pro projekty obcí? 

Podíl spolufinancování z celkových způsobilých výdajů 
pro obce ve specifickém cíli 1.3 IROP je: 

 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, 

   5 % státní rozpočet, 

 10 % příjemce (obec). 

Jaké je územní omezení podpory? 

Podpora je možná v definovaných exponovaných 
územích. Takto definovaná území jsou sestavena do 
jmenného seznamu na úrovni obcí s rozšířenou 
působností (ORP). Seznam je přílohou č. 6 Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce (Specifická pravidla).  

Obce jsou oprávněným příjemcem na území s minimálně 
jedním z definovaných rizik klimatických jevů, a to: 

 nadprůměrné sněhové srážky a masivní 
námrazy, 

 extrémní sucho. 

Příklad: Obec spadá pod ORP, která je uvedena v příloze 
č. 6 Specifických pravidel s definovaným rizikem havárií 
spojených s únikem nebezpečných látek a rizikem 
extrémního sucha. Je obec v tomto případě způsobilým 

žadatelem? Ano, obec je způsobilým žadatelem na 
techniku a věcné vybavení, které je definované 
normativy vybavení pro riziko extrémního sucha pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

Na co je možné žádat podporu? 

Podporováno je pořízení majetku k posílení vybavení 
jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III: 

 Dopravní automobil – pro evakuaci a nouzové 
zásobování obyvatel obcí (v území 
s definovaným rizikem nadprůměrných 
sněhových srážek a masivních námraz podle 
přílohy č. 6 Specifických pravidel) 

 Velkokapacitní požární cisterna na dopravu 
vody (v území s definovaným rizikem 
extrémního sucha podle přílohy č. 6 Specifických 
pravidel) 

 Hadicový kontejner/přívěs (v území 
s definovaným rizikem extrémního sucha podle 
přílohy č. 6 Specifických pravidel) 

Podporovaná technika a věcné vybavení vychází 
z normativů vybavení uvedených 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“, který je přílohou č. 14 
Specifických pravidel.  



 
Je množství techniky a věcného vybavení, které si 

obec může pořídit nějak omezeno? 

Ano, maximálním množstvím, které si lze pořídit na 
jednotku sboru dobrovolných hasičů je vždy jeden kus 
příslušné techniky nebo věcného prostředku. 

Co dalšího musí obec splnit? 

Předložit žádost o podporu v elektronické formě se 
všemi povinnými přílohami (podrobnosti jsou 
uvedeny  ve Specifických pravidlech). 

Povinné přílohy žádosti: 

 Plná moc* 

 Dokumentace k uskutečněným zadávacím 
a výběrovým řízením* 

 Stanovisko HZS kraje 

 Studie proveditelnosti 

 Seznam objednávek – přímých nákupů* 

 Výpočet čistých jiných finančních příjmů* 

 Průzkum trhu 
Pozn. *Pouze pokud je relevantní, podrobněji 
vysvětleno v kapitole 2.4 Specifických pravidel. 

Co to je Stanovisko HZS kraje? 

Stanovisko hasičského záchranného sboru (HZS) kraje je 
jedna z povinných příloh k žádosti o podporu a je 
vydáváno územně příslušným HZS kraje podle místa 
realizace projektu. 
Vzor Stanoviska HZS kraje je uveden v příloze č. 8 
Specifických pravidel. 

Podmínky pro vydání souhlasného Stanoviska HZS kraje: 

 Studie proveditelnosti projektu je v souladu 
s dokumentem „Zajištění odolnosti 
a vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru ČR (včetně JSDH obcí) 
v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“,  

 Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů je 
JPO II nebo JPO III, 

 Dislokace jednotky je ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností, vymezené pro 
specifický cíl 1.3 v příloze č. 6 Specifických 
pravidel,  

 Žadatel požaduje pořízení techniky podle 
normativu vybavení pro výkon činností podle 
definovaného rizika území a potřebnost 
vybavení byla posouzena HZS kraje. 

Všechny podmínky musí být splněny kumulativně. 

Kde najdu postup pro vydání Stanoviska HZS 

kraje? 

Podrobný postup pro vydání Stanoviska HZS kraje je 
uveden v příloze č. 9 Specifických pravidel. 

Jak jsou projekty hodnoceny? 

Výzva je nastavena jako nesoutěžní a hodnocení 
projektů probíhá průběžně.  Žadatelům, jejichž projekty 
splní dané podmínky, je podpora poskytována v pořadí, 
v jakém podali svou žádost o podporu. 

Další informace, které byste měli vědět: 

Povinnou přílohou k žádosti o podporu je Studie 
proveditelnosti vypracovaná podle vzoru v příloze č. 10 
Specifických pravidel. Pro projekty s celkovými 
způsobilými výdaji do 5 mil. Kč nejsou povinné kapitoly 
Finanční analýza a Podklady pro výpočet ukazatelů CBA. 

Jsou plánovány další výzvy v rámci specifického 
cíle 1.3 IROP, kde budou oprávněnými žadateli 
obce? 

V rámci specifického cíle 1.3 IROP je na červen 2016 
plánováno vyhlášení výzvy zaměřené na zodolňování 
stanic pod názvem „Stanice IZS“. V plánované výzvě 
budou realizovány stavební úpravy stávajících objektů, 
úpravy vnějších prostor, v odůvodněných případech 
stavby nových objektů, a pořízení potřebného vybavení 
či technologií.  

Podpora v této výzvě bude poskytována projektům, 
které budou realizovány v exponovaných územích 
v souladu s Programovým dokumentem IROP a jeho 
přílohou č. 5. 

Kontaktní místa pro poskytování informací 

Projektové záměry a žádosti je možné konzultovat 
s kontaktními pracovníky na krajských pobočkách Centra 
pro regionální rozvoj České republiky. Kontaktní údaje 
jsou dostupné na stránkách www.crr.cz v sekci 
„Kontakty IROP“. 

UPOZORNĚNÍ 
Veškeré informace uvedené v tomto informačním 
letáku jsou podrobně rozepsány ve Specifických 
pravidlech a textu 19. výzvy IROP „Technika pro 
integrovaný záchranný systém“. 

 
http://www.dotaceEu.cz/IROP 

v sekci „Výzvy v IROP“ (výzva č. 19) 

http://www.crr.cz/
http://www.dotaceeu.cz/IROP

