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Příloha č. 4_Výzva IOP č. 23 (informativní charakter) 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

vyhlašuje 

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu  

z Integrovaného operačního programu 

 

  

ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK IZS  

PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

 

 

Identifikace výzvy 

Číslo výzvy:      23 

Typ výzvy:     kontinuální  

Celková částka dotace z ERDF pro tuto výzvu:   885 000 000,- Kč 

Celková částka dotace ze SR pro tuto výzvu:                   0,- Kč       

Datum vyhlášení výzvy:     7. března 2014 

Datum zpřístupnění internetové aplikace Benefit7:   10. března 2014 

Ukončení příjmu žádostí:      30. června 2014 

 

Identifikace programu a oblasti podpory 

Operační program:  IOP – Integrovaný operační program  

Prioritní osa:              3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb  

Oblast podpory:  3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

Cíl podpory:   Konvergence  

 

Podporované aktivity dle Programového dokumentu IOP 

3.4 a) Vybudování informačního systému operačních středisek IZS 

3.4 d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS  

Výzva je zaměřená na projekty zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení 

efektivní akceschopnosti ZZS jako základní složky IZS.  

 

1. Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS 

2. Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií 

3. Služby eHealth pro ZZS 

4. Komunikační technologie operačního střediska pro LZS    

 

Žadatelé        

Kraje a jimi zřizované organizace (zdravotnické záchranné služby) 

 

Místo realizace projektu a územní vymezení 

Podpora se týká projektů realizovaných na území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které 

spadají do cíle „Konvergence“, to jsou všechny regiony soudržnosti v ČR vyjma území hl. m. 

Prahy. 

 

Forma podpory  
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Dotace. 

Výše podpory 

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí 85 % celkových způsobilých 

výdajů. Žadatel spolufinancuje 15 % způsobilých výdajů. 

 

Zahájení a ukončení realizace projektu  

Zahájením realizace projektu se rozumí termín zahájení prací souvisejících s projektem, 

nejdříve 1. ledna 2007. 

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před vydáním prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. listopadu 2015. 

 

Typ podpory   

Individuální projekty.  

 

Způsobilé výdaje projektu  

Způsobilé výdaje musí být v souladu s příslušnými předpisy EU, např. článek 56 nařízení  

č. 1083/2006, článek 7 nařízení č. 1080/2006, a Pravidly způsobilých výdajů pro programy 

spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007– 

2013“ – usnesení vlády č. 61/2007.  

Výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2007. 

 

Způsobilé výdaje jsou vymezeny v Příručce pro žadatele a příjemce, kap. Způsobilé výdaje . 

 

Minimální a maximální přípustné výše výdajů projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.  

Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt je stanovena na 80 mil. Kč.  

 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Při zadávání veřejných zakázek je žadatel/příjemce povinen se řídit zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. Závaznými postupy pro zadávání 

zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013. Bližší informace o zadávání 

zakázek naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce. 

 

Veřejná podpora 

Podporovány budou projekty, které nezakládají nedovolenou veřejnou podporu (viz čl. 107 

Smlouvy o fungování EU). 

 

Křížové financování 

Výdaje křížového financování nejsou způsobilé pro financování v této výzvě. 

 

Příjmy projektu 

Budou podpořeny pouze projekty, které negenerují příjmy v průběhu realizace, udržitelnosti, a 

referenčního období, tj. 15 let od zahájení realizace projektu. 
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Podmínky přijatelnosti a hodnocení projektů 

 Všechny projekty musí projít kontrolou přijatelnosti, kontrolou formálních náležitostí, 

hodnocením podle kritérií pro hodnocení kvality projektu schválených Monitorovacím 

výborem IOP. Seznam kritérií je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce. 

 Projekt nemá negativní vliv na horizontální priority udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. 

 

Forma a způsob podání projektové žádosti 

Žadatel předkládá projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové 

žádosti je k dispozici na webové adrese www.eu-zadost.cz.  

 

Tištěné verze projektových žádostí finálně uložených v aplikaci Benefit7 bude od  

10. března 2014 od 9 hod. do 30. června 2014 do 14 hod. přijímat Hlavní kancelář Centra 

pro regionální rozvoj ČR se sídlem v Praze 2, Vinohradská 46. 

Příručka pro žadatele a příjemce  

 Žadatelé se musí řídit Příručkou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.4: Služby 

v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, platnou od 7. března 2014.   

 Další informace naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce, zveřejněné na stránkách 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/3-4. 

http://www.eu-zadost.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/3-4

