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Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

vyhlašuje

KONTINUÁLNÍ VÝZVU 

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

2007- 2013 

pro

Prioritní osu: 1 Regionální infrastruktura a dostupnost

Oblast podpory: 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Zaměření výzvy: Integrovaná výjezdová centra

1. Číslo výzvy 1.4 – 03  (tag výzvy 003-1-4-0-14)

2. Cíle prioritní osy, oblasti podpory

Globálním cílem prioritní osy 1 je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení 
a dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí. 

Globálním cílem oblasti podpory 1.4 (a zároveň specifickým cílem prioritní osy 1) je zkvalitnit 
infrastrukturu krizového řízení kraje (včetně integrovaného záchranného systému).

Specifickými cíli oblasti podpory 1.4 je zajistit efektivní operativní řízení zásahů emergenčních 
složek v kraji, zlepšit technologické vybavení výjezdových center emergenčních složek a doplnit 
síť těchto center v návaznosti na budované strategické průmyslové  zóny a dálniční síť.

3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované výzvy
 rozvoj integrovaného záchranného systému a systému krizového řízení včetně technického a 

komunikačního zabezpečení - výstavba integrovaných výjezdových center

4. Oprávněný žadatel

 Moravskoslezský kraj
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5. Finanční alokace pro výzvu
Celková alokace 260 mil. Kč

6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci 
oblasti podpory/dílčí oblasti podpory

6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu – 10 mil. Kč

6.2 Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt - není stanovena

6.3 Forma podpory a struktura financování

Projekty nezakládající veřejnou podporu:

Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemce zajistí spolufinancování projektu minimálně ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.

7. První možné datum předložení monitorovacího hlášení s žádostí o platbu / závěrečné   
monitorovací zprávy s žádostí o platbu 

Příjemce dotace může žádat o platbu po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v termínech 
uvedených ve Smlouvě). Informace o možnosti předložení modifikovaných žádostí o platbu jsou 
k dispozici v Příručce pro příjemce.

8. Místo realizace projektů 

 Moravskoslezský kraj

9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu

Zahájení projektu

Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem a řídícím orgánem.

Datum ukončení projektu 

Nejpozději do 31. 12. 2015.

POZOR! Obecně - nelze povolit prodloužení doby realizace projektu po 31.12.2015!
Výdaje, proplacené dodavatelům po 1. 1. 2016, jsou nezpůsobilé. Předmět projektu musí být 
dokončen a plně funkční v celém rozsahu, stanoveným projektem, nejpozději během 
1. pololetí 2016.

10. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy:  20. 3. 2014

Lhůta pro příjem projektů s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti 
žadatele: 

20. 3. 2014 - 8. 7. 2014

Ukončení příjmu projektů:  10. 7. 2014, 12:00 h
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Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. 

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu:  

průběžně, zpravidla do 15 týdnů od registrace projektů

Projekty kontinuální (průběžné) výzvy budou přijímány do ukončení období platnosti výzvy a do doby 
vyčerpání alokace určené na tuto výzvu. Výbor Regionální rady může rozhodnout o pozastavení 
příjmu projektů průběžné výzvy, případně rozhodnout o předčasném ukončení průběžné výzvy.

U kontinuální (průběžné) výzvy jsou ve Zprávě o hodnocení projektů uvedeny projekty, jejichž 
hodnocení bylo ukončeno v období od data zaslání materiálů pro předchozí jednání VRR. Projekty 
jsou v seznamu seřazeny podle data jejich doručení na Úřad Regionální rady procedurou s okamžitou 
kontrolou formálních náležitostí.

Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, 
musí s dostatečným předstihem kontaktovat sekretariát odboru implementace programu (Zuzana
Fabiánová, 552 303 574), se kterou si domluví termín (datum a hodinu) této kontroly a která mu určí 
pracovníka odboru implementace programu pro příjem projektu a provedení kontroly formálních 
náležitostí. 

Příjem žádostí s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele probíhá po celou dobu 
trvání výzvy s výjimkou dvou posledních pracovních dnů (viz výše uvedená lhůta) - ty jsou vyhrazeny 
pouze příjmu žádostí o dotaci bez okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele.

11. Místo předkládání žádostí:

Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady – odbor implementace programu, Na Jízdárně 2824/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

12. Kritéria pro poskytnutí dotace:

Kritéria: Splnění formálních náležitostí
1
, splnění kritérií přijatelnosti

2
, hodnotící kritéria

3
.

Specifická kritéria pro tuto oblast podpory: nejsou stanovena.

13. Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů:

Způsobilé výdaje jsou blíže popsány v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady 
v platném znění.

Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu:

Projekty nezakládající veřejnou podporu:

1. 1. 2013 (výjimkou jsou výdaje na projektovou dokumentaci pro územní/stavební řízení 
a na studii proveditelnosti projektu – od 1. 1. 2007)

                                                     
1
 Kritéria formálních náležitostí jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele.

2
 Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele.

3
Bodová hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 2 Výzvy.
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14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Kompletní žádost o dotaci obsahuje:

1) výtisk z elektronické žádosti BENEFIT7 (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá 
kopie);

2) povinné přílohy (příp. nepovinné přílohy) (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá 
kopie);

3) elektronickou verzi následujících dokumentů (CD):

 studie proveditelnosti a její přílohy,

 podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele (ve formátu .xls),

 posouzení příjmů projektu/výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících 
příjmy (u nichž je tato příloha relevantní – viz platné znění Metodického pokynu 
pro projekty vytvářející příjmy),

 položkový stavební rozpočet (ve formátu .orf, případně .xls)
4

Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice). Štítek 
na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je automaticky 
vytištěn z programu BENEFIT – tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako 
„štítek na obálku“. Vytištěný štítek žadatel připevní na obálku. 

V případě okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele při příjmu žádosti o dotaci není 
nutné mít obálku řádně zalepenou. Ostatní náležitosti musí být zachovány (tj. uložení žádosti o 
dotaci v obálce, vytištěný štítek na obálce). 

15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR
zpravidla do 19 týdnů od data zasedání VRR

16. Další informace
Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů, jsou dále uvedeny 
na internetové adrese: http://www.dobra-rada.cz. 

Informace o programu poskytuje:

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko – Úřad Regionální rady, odbor 
programování a metodiky.

V případě telefonických dotazů k programu volejte informační linku 552 303 546. V případě osobní
konzultace Vašeho projektu si rezervujte termín na http://www.dobra-rada.cz (v sekci Nástroje -
rezervace konzultací). Po vyplnění údajů vám budou automaticky nabídnuty volné termíny konzultací
příslušného projektového manažera. Pro rezervování termínu konzultace je nutné být na webu 
Regionální rady zaregistrován, resp. přihlášen.

Seznam příloh výzvy:

Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu

Příloha 2 - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů nad 10 mil. Kč

                                                     

4
Položkové rozpočty je nutné doložit i v případě, že se jedná o elektrorozvody, datové rozvody, apod.
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Příloha 1 -  Indikátory relevantní pro tuto výzvu

Indikátory

Hlavní monitorovací indikátory

Název Měrná 
jednotka

Výklad indikátoru

Výstupy

514600 Počet podpořených projektů na 
ochranu proti živelným pohromám

počet

Počet podpořených projektů na ochranu 
proti požárům, povodním a dalším rizikům, 
ohrožujících bezpečnost, majetek a zdraví 
obyvatelstva, v rámci krizového řízení kraje 
a integrovaného záchranného systému.

651102 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro služby 
OVS

m2 

Tento indikátor lze naplnit pouze v 
souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá 
se tedy použít, pokud dojde pouze k 
pořízení vybavení objektu). Při 
rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen 
plocha rekonstruované části (pokud bude 
modernizováno jedno patro objektu, pak se 
uvádí užitná plocha daného patra, ne 
celková užitná plocha objektu).

651208 Plocha nově vybudovaných 
objektů pro služby OVS

m2

Počet m2 užitné plochy nově 
vybudovaných objektů pro služby OVS 
(ostatní občanská vybavenost). Tento 
indikátor lze naplnit pouze v souvislosti s 
výstavbou (nedá se tedy použít, pokud 
dojde pouze k pořízení vybavení objektu).

260401 Počet podpořených složek IZS
počet

Počet podpořených složek integrovaného 
záchranného systému

260411 Počet implementovaných 
inovovaných a nových modulů IS
krizového řízení

počet Počet modulů

Doplňkový 0012 Počet vytvořených 
Integrovaných bezpečnostních center

počet
Počet vytvořených Integrovaných 
bezpečnostních / výjezdových center




