SETKÁNÍ JSDH
V MAS SKCH, Z.S.
17.6.2021 OD 17:00

MOŽNOSTI PODPORY HASIČŮ

Oprávnění žadatelé:

Čl. 20 PRV

IROP

c) Hasičské zbrojnice


Obec nebo svazek obcí, které zřizují jednotky
požární ochrany V.

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven


Obec nebo svazek obcí, PO zřízená obcí nebo
svazkem obcí, NNO (spolek, ústav, o.p.s.),

 obce, které zřizují jednotky požární ochrany

kategorie II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů).

MOŽNOSTI PODPORY HASIČŮ
Druh a výše dotace, režim podpory:

Čl. 20 PRV

IROP

 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 95 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

c) Hasičské zbrojnice


Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu
projektu, resp. výběru žadatele:
1)

Režim nezakládající veřejnou podporu

2)

Režim de minimis

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven


Podpora je poskytována v režimu de minimis

MOŽNOSTI PODPORY HASIČŮ
Způsobilé výdaje:

Čl. 20 PRV
c) Hasičské zbrojnice
1)

Rekonstrukce, obnova (obnova stavby v důsledku mimořádné
události - např. povodně), rozšíření hasičské zbrojnice i
příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2)

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské
zbrojnice

3)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30%
projektu

4)

nákup nemovitosti

 Další podmínky – na co pozor:


Podpora souvisí s výkonem služby jednotky SDH (pouze JPO V. )



Nezpůsobilé – denní místnosti, sportovní vybavení na závody
(hadice, nářadí, dílna),



Způsobilé – vysílačky, radiostanice, elektrocentrála kompresor
(vybavení hasičárny), zásahové obleky, defibrilátor + páteřní
deska – pouze s potřebnou kvalifikací

IROP
 výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
 pořízení požární techniky

 vybudování a revitalizace umělých zdrojů

požární vody v obcích.

MOŽNOSTI
PODPORY HASIČŮ
Způsobilé
výdaje:

Čl. 20 PRV
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
1)

rekonstrukce/obnova (Obnova stavby v důsledku mimořádné události např. po povodni.)/rozšíření kulturního a
spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2)

mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny

3)

pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost

4)

mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany,
nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční
technika a vybavení

5)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení,
venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního
vybavení - Za základní vybavení je považována kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, myčka, digestoř,
mikrovlnná trouba, varná konvice, lednice.) - tvoří maximálně 30% projektu

6)

nákup nemovitosti

MOŽNOSTI
PODPORY HASIČŮ
Způsobilé
výdaje:

Čl. 20 PRV
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 Další podmínky – na co pozor:


činnost projektu musí být v souladu se stanovami spolku,



investice DO sportoviště nelze (šatny, sprchy apod., podlahy, pevně zabudované části) X investice NA sportoviště
LZE – přenosné sportovní náčiní, dresy, speciální obuv, SDH – sportovní vybavení, klubovna, prapor



soulad s rozvojovým plánem obce, minimálně podporou NNO či podpora daných činností v obci

MOŽNOSTI PODPORY HASIČŮ

Kritéria přijatelnosti:

Čl. 20 PRV

IROP

c) Hasičské zbrojnice
 Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li

příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje
obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich
základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou
strategií místního rozvoje
 Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp.

jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s
místní působností kategorie JPO V

 Projekt je realizován na území působnosti

MAS v souladu se schválenou strategií
CLLD.

MOŽNOSTI PODPORY HASIČŮ

Kritéria přijatelnosti:

Čl. 20 PRV
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve

venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje
 případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky

před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace

MOŽNOSTI PODPORY HASIČŮ

Další podmínky:

Čl. 20 PRV

IROP

c) Hasičské zbrojnice
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k

nemovitostem, do kterých budou umístěny
podpořené technologie nebo vybavení: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, věcné
břemeno a právo stavby

 Nezpůsobilé – kotle na uhlí, vč. kombinovaných

(uhlí/biomasa), na plyn, tepelná čerpadla, systémy
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a
instalace solárně-termických kolektorů

 Nebudou podporovány projekty – stavební a

technologické úpravy na opláštění budovy přesahují
výši 200 000,- Kč

 Žadatel doloží souhlasné stanovisko

Hasičského záchranného sboru ČR.

MOŽNOSTI PODPORY HASIČŮ

Další podmínky:

Čl. 20 PRV
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Stejné jako u c) Hasičské zbrojnice a navíc:
 Nezpůsobilé – hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity (sportoviště a zařízení pro sport vč. jejich

zázemí)
 V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být sám

žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám
 Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní

sály, kina (včetně venkovních prostor pro kulturní činnost), klubovny, sokolovny a orlovny včetně obecních
knihoven

OTÁZKY?

