Ministerstvo vnitra České republiky
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu
v rámci
Integrovaného operačního programu
1. Identifikace výzvy
Číslo kola výzvy: 01 – kontinuální
Celková částka pro tuto výzvu: 1 600 000 000,- Kč
Ukončení příjmu žádostí výzvy: 31. 12. 2010
2. Identifikace programu a oblasti podpory
Operační program: IOP
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Cíl podpory: Konvergence
3. Podporované aktivity dle Programového dokumentu IOP, typy činností:
Aktivita 3.4 a) Vybudování informačního systému operačních středisek IZS
Aktivita zahrnuje vybudování informačního systému složek IZS – občan. Půjde o
komunikační technologie nové generace, které umožní spojení IZS s občanem i
jinými formami komunikace než jen klasickým telefonním spojením. Systém bude
vybaven výkonnými lokalizátory místa ohlášení a dalšími prvky, které umožní velmi
rychle vyhodnotit způsob a sílu v jaké budou prostředky IZS nasazeny.

Aktivita 3.4b) Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu
a poskytování humanitární pomoci
Velmi důležité jsou procesy spojené se zabezpečovacími funkcemi IZS (skladování
techniky, doprava, evidence) a zejména tzv. opatření spojená s likvidací následků
krizové situace, včetně příjmu a expedice humanitární pomoci ČR jiným zemím. V
rámci aktivity bude vytvořena národní logistická základna, která umožní efektivně
přijímat technickou a věcnou pomoc, organizovat její urychlené převzetí, roztřídění,
eventuelně uskladnění, ale zejména i
expedici na kterékoliv místo v rámci ČR, kde věcné pomoci bude zapotřebí. Nově
vybudované kapacity budou základem pro urychlení a zdokonalení veřejných služeb
v této oblasti, logistická základna bude připravena k plnému zapojení do obdobných
kapacit EU.
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Aktivita 3.4 d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
Projekt zahrne vybavení IZS technologiemi, aby byla zaručena akceschopnost složek
IZS, efektivita jejich působení a vysoká mobilita. Půjde zejména o pořízení mobilních
služeben IZS (převážně speciální motorová vozidla) vybavených novými
technologiemi tak, aby mobilní jednotky mohly komunikovat s technologií operačních
středisek, centrálními databázemi a mezi sebou navzájem.
Aktivita 3.4 e) Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR
Aktivita má za cíl zajištění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení
vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné
události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací.
Za tímto účelem budou po celém území ČR zřízena kontaktní a koordinační centra.
4. Vymezení žadatelů o finanční podporu
Organizační složky státu - Ministerstvo vnitra, jeho složky a jím zřizované
příspěvkové organizace (zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, zákon č.
238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákon č. 219/2000 Sb., o
majetku státu)
5. Místo realizace projektu a územní vymezení
Výzva je zaměřena na projekty realizované ve všech regionech NUTS II vymezených
zákonem 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji, s výjimkou hl. m. Prahy.
6. Forma a míra podpory
Příspěvek z ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.
7. Podmínky přijatelnosti projektu a kritéria věcného hodnocení
7.1 Všechny projekty musí projít kontrolou přijatelnosti, kontrolou formálních
náležitostí a hodnocením dle výběrových kritérií schválených Monitorovacím výborem
IOP (seznam kritérií je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce).
Projekty musejí svým charakterem vycházet z Koncepce ochrany obyvatelstva
schválené usnesením vlády č. 417/2002 a spadat do okruhů:
1. prevence a příprava
2. řešení vzniklé situace
V případě policie budou zahrnuty pouze aktivity z oblasti prevence a řešení
technologických katastrof rámci jejího zapojení do IZS. Projekty zaměřené na
objasňování trestné činnosti, dopravní policie, pořádkové činnosti apod. nejsou
přijatelné.
7.2 Projekt nemá negativní vliv na horizontální priority udržitelný rozvoj a rovné
příležitosti.

2

7.3 Kritéria věcného hodnocení
Pro věcné hodnocení žádostí budou použita kritéria uvedená v aktuální verzi Příručky
pro
žadatele a příjemce IOP, která je přílohou této výzvy.
8. Povinnosti příjemce
Příjemce je povinen řídit se Podmínkami Stanovení výdajů na financování akce OSS.
Podmínky jsou přílohou výzvy. Dále je příjemce povinen řídit se pokyny stanovenými
v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.
9. Národní spolufinancování
Státní rozpočet na způsobilých výdajích
spolufinancováním způsobilých výdajů.

projektu

podílí

nejméně

15%

10. Publicita projektu
Příjemce je povinen provádět propagaci projektu v souladu s Nařízením Komise (ES)
č. 1828/2006. Pokyny pro provádění informačních opatření jsou v příloze výzvy.
Příslušná loga a Manuál k jejich použití je ke stažení na http://www.strukturalnifondy.cz/iop/dokumenty.
11. Monitorování projektu
Příjemce je povinen informovat poskytovatele dotace průběžně o průběhu realizace
projektu a naplňování jeho výstupů nadefinovaných v projektu. Předkládání
monitorovacích zpráv se řídí termíny stanovenými v Podmínkách Stanovení výdajů
na financování akce OSS. Vzor monitorovací zprávy je přílohou Příručky pro žadatele
a příjemce.
12. Platby a předkládání žádostí o platbu
Žádosti o platbu se předkládají v termínech a formátu stanovených v Příručce pro
žadatele a příjemce a dle Podmínek Stanovení výdajů na financování akce OSS.
13. Způsobilé výdaje projektu
Způsobilé výdaje se řídí následujícími základními principy:
Financovat lze výdaje vzniklé po 1. 1. 2007, přičemž projekty nesmějí být dokončeny
před 1. lednem 2007.
Procento provozních výdajů činí maximálně 30% z celkových způsobilých výdajů
projektu.
Výdaje, které nesmějí být hrazeny jsou:
a) úroky z úvěrů;
b) nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů na
projekt
c) daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet.
Výdaje musejí být vynaloženy v souvislosti s projektem, hospodárně a účelně.
Zakázky musejí být realizovány v souladu s platnou legislativou pro veřejné zakázky
(zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) a interními předpisy
žadatele/příjemce.
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Bližší specifikace způsobilých výdajů je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce.
14. Termíny výzvy
Žádosti je možné podávat od 9. 7. 2008.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2010 do 12:00 hod.
15. Způsob výběru projektů
Projekty budou hodnoceny kontinuálně dle pravidel pro výběr standardních projektů.
Popis hodnotícího procesu je informativně uveden v Příručce pro žadatele a
příjemce.
16. Účast v dalších projektech financovaných z veřejných zdrojů
Způsobilé výdaje projektu není možno financovat z jiného
spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU.

programu

17. Předložení žádosti o finanční podporu
Žadatel předkládá projekt prostřednictvím informačního systému BENEFIT7 a
písemnou žádost prostřednictvím podatelny na adresu vyhlašovatele. Bližší pokyny
k vyplnění žádosti, způsobu předkládání včetně výčtu povinných příloh jsou uvedeny
v Příručce pro žadatele a příjemce.
Adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo vnitra České republiky
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 - Letná
Kontaktní místo:
Odbor strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34, Praha 1
E-mail:osf@mvcr.cz
Kontaktní osoba pro tuto výzvu: Jiří Hůla, 974 818 445, jiri.hula@mvcr.cz.
Adresa webové žádosti BENEFIT 7 je uvedena v Příručce pro žadatele a
příjemce.
Podrobné informace k výzvě jsou uvedené v Příručce pro žadatele a příjemce,
která je k dispozici na www. strukturální-fondy.cz/iop nebo na www.mvcr.cz.

18. Poučení
Na podporu není právní nárok. Nedodržení podmínek programu je upraveno
v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
19. Přílohy k výzvě
19.1 Přílohy, které jsou součástí výzvy, jejichž ustanovení jsou platná pro tuto
výzvu:
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•

Příručka pro žadatele a příjemce

•

Pravidla pro publicitu

•

Podmínky Stanovení výdajů pro financování akce OSS

19.2 Povinné přílohy, které žadatel předloží spolu se žádostí o finanční
podporu:
• Studie proveditelnosti dle Osnovy studie proveditelnosti,
• Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění a dle zákona 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění v případě, že ze zákona
toto je potřeba,
• Čestné prohlášení o vlastnictví nemovitosti (vlastnická práva jsou doložena
přiloženým výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy tato příloha může být dodána až k žádosti o platbu),
• Doklad o právní subjektivitě žadatele,
• Rozpočet projektu dle Přílohy č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce
• Prohlášení o partnerství (pokud je relevantní).
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