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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: Vybavení výjezdových jednotek požární ochrany

Typ výzvy: Průběžná výzva k předkládání náhradních projektů

1. Číslo výzvy 1.4 – 05  (tag výzvy 005-1-4-0-15)

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 – pořízení technického vybavení výjezdových stanovišť jednotek 
požární ochrany

4. Oprávněný žadatel

 Moravskoslezský kraj

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (ostatní státní organizace) 
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5. Finanční alokace pro výzvu

Celková alokace 0 Kč

Projekty z této výzvy budou schváleny jako náhradní a dotace bude poskytnuta ze zbytkové 
alokace na danou oblast podpory, případně přesunem prostředků v rámci flexibility, podle 
výsledku realizace projektů předchozích výzev. O výši financování této výzvy rozhodne VRR. 
O pořadí financování projektů, které úspěšně projdou hodnocením, v rámci výzev rozhoduje 
datum registrace (předložení projektu).
O financování výzev na náhradní projekty bude rozhodováno průběžně v roce 2015.

Projekty musí být dokončeny a jejich výstupy v užívání do 31. 3. 2016. Výdaje na realizaci 
projektů proplacené v roce 2016 nelze hradit z dotace ROP MS a příjemce je musí uhradit
z jiných zdrojů. Pokud projekty nebudou dokončeny a v provozu do 31. 3. 2016, hrozí příjemci 
odebrání celé dotace.

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

6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu – 2 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 pouze o jednu platbu obsahující způsobilé výdaje vynaložené v období 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, a to po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

Žádost o platbu se způsobilými výdaji předloží příjemce nejpozději do 15. 1. 2016.

8. Místo realizace projektů 

 Moravskoslezský kraj

9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu

Datum ukončení projektu 

Projekty musí být ukončeny nejpozději v 1. čtvrtletí 2016 (v případě pozdějšího ukončení projektu 
bude příjemce proplacenou dotaci v plné výši vracet poskytovateli dotace). Způsobilými výdaji jsou 
výdaje proplacené dodavatelům v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Výdaje proplacené na 
realizaci projektu v roce 2016 uhradí příjemce dotace z vlastních nebo jiných národních zdrojů.
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10. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy:  11. 5. 2015

Ukončení příjmu projektů:  16. 6. 2015, 12:00 h

Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. 

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu:  

průběžně, zpravidla do 12 týdnů od registrace projektů

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 a ukončení způsobilosti výdajů:

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

V rámci této výzvy jsou doplňkové výdaje a výdaje na projektovou dokumentaci stanoveny jako 
nezpůsobilé výdaje (v rozpočtu budou tyto výdaje zařazeny do nezpůsobilých výdajů).

13.1 Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: 1. 1. 2014

13.2 Konečné datum způsobilosti výdajů projektu:

Způsobilými výdaji jsou výdaje proplacené příjemcem dotace dodavatelům do 31. 12. 2015. 

Výdaje vynaložené příjemcem po 31. 12. 2015 jsou nezpůsobilé a příjemce je musí uhradit 
z vlastních nebo jiných národních zdrojů.

                                                  
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. 3 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),

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. 

15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR
zpravidla do 12 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 nebo 552 303 576. 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.
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Seznam příloh výzvy:

Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu

Příloha 2 - Povinné přílohy

Příloha 3 - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů
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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.

260401 Počet podpořených složek IZS
počet

Počet podpořených složek integrovaného 
záchranného systému

260412 Počet technologických zařízení 
k eliminaci hrozeb či následků 
bezpečnostních rizik

počet

nákup moderních technologií umožňujících 
vysokou operabilitu a stupeň koordinace a 
vyhodnocování jednotek IZS v místě 
možného ohrožení nebo již vzniklé 
katastrofy, jakož i technologie umožňující 
efektivní komunikaci s jednotlivými 
operačními centry pro mobilní jednotky
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Příloha 2 - Povinné přílohy

Přílohy předkládané spolu s žádostí:

1. Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 

2. Doklady o právní subjektivitě žadatele

3. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 

4. Doklad o partnerství

5. Posouzení příjmů projektu/Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy

Přílohy předkládané před podpisem Smlouvy:  

1. Smlouva o vedení účtu

2. Posouzení příjmů projektu/Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy

3. Čestné prohlášení žadatele o veřejnoprávnosti (příloha č. 4 PPŽ)

4. Harmonogram plateb (příloha č. 8 PPŽ)

5. Smlouvy/dodatky ke smlouvám s dodavateli


