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Dle výzvy IROP č. 69 – Spec. pravidel kap. 3 

(Pro MAS Lanškrounsko relevantní obě aktivity uvedené ve spec. pravidel) 

V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. 

 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 
projektu.  
 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 
výdajů projektu. 

 

4. Aktivita „Technika pro integrovaný záchranný systém“ 

Hlavní aktivity  

 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.  
Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými 
jevy, které mají negativní dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu 
dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy. 

 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s 
extrémním suchem.  
Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má 
dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií. 
 
Podporovány jsou aktivity zaměřené na posílení vybavení základních složek integrovaného 
záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými prostředky k zajištění 
připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích (odkaz: příloha č. 5 
Specifických pravidel) s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 
 
Upřesnění podporované techniky a věcných prostředků je uvedeno v kapitole 3. 1. 6. 
Specifických pravidel (odkaz). Upřesnění se řídí Normativy pro vybavení JSDH. 
 

 
Vedlejší aktivity:  

 pořízení Studie proveditelnosti nebo jejích částí,  
 výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a 

zadávacích řízení,  
 povinná publicita projektu.  

 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/9029a600-3bd6-4d65-b128-d1248c0a7e07/Prilohy-Specificka-pravidla_1-3_CLLD_1-0.zip?ext=.zip
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/9029a600-3bd6-4d65-b128-d1248c0a7e07/Prilohy-Specificka-pravidla_1-3_CLLD_1-0.zip?ext=.zip
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/502d7b41-21e9-4529-95b3-512856b38746/Specificka-pravidla_1-3_CLLD_1-0.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/502d7b41-21e9-4529-95b3-512856b38746/Specificka-pravidla_1-3_CLLD_1-0.pdf?ext=.pdf
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5. Aktivita „Stanice integrovaného záchranného systému“ 

Hlavní aktivity:  

 Stavební úpravy stanice základní složky IZS  
Zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla 
plnit své úkoly v době mimořádné události. Aktivita je zaměřena na realizaci stavebních 
úprav stávajícího objektu, stavbu nového objektu, pořízení potřebného vybavení či 
technologií stanice základní složky IZS a úpravu vnějších prostor. 
 
Pozn.: U projektů obcí a státních organizací zaměřených na jednotky SDH a jednotky HZS 
podniku s územní působností musí být hlavní aktivity projektu v souladu s dokumentem 
„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“ (odkaz: příloha 
č. 9 Specifických pravidel). Soulad projektu s dokumentem je potvrzován v rámci 
Stanoviska HZS kraje (vzor Stanoviska HZS kraje je přílohou č. 7B těchto Pravidel). 
 
 

Vedlejší aktivity:  

 zpracování projektové dokumentace,  

 zpracování studie proveditelnosti nebo její části,  

 zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích 
řízení,  

 povinná publicita projektu,  

 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),  

 nákup pozemků,  

 demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu.  

 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/9029a600-3bd6-4d65-b128-d1248c0a7e07/Prilohy-Specificka-pravidla_1-3_CLLD_1-0.zip?ext=.zip
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/9029a600-3bd6-4d65-b128-d1248c0a7e07/Prilohy-Specificka-pravidla_1-3_CLLD_1-0.zip?ext=.zip

