
 

Dodatek č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví  

Tento dodatek byl projednán Programovým výborem dne 23. 8. 2017 na základě identifikace chyby v textu 

programového rámce IROP opatření CLLD Jednotky požární ochrany. Předmětem dodatku je rozšíření 

podporovaných aktivit opatření CLLD Jednotky požární ochrany dle analytické a strategické části SCLLD a 

Specifických pravidel IROP pro dané opatření. 

 

6.7.1.2 Jednotky požární ochrany 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 4.1 IROP 

Opatření CLLD Jednotky požární ochrany má přímou vazbu na tyto aktivity specifického cíle 4.1 IROP: 

- SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Popis vazby opatření CLLD na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 

území MAS Horní Pomoraví: 

Specifický cíl: RO 4.1 Spokojený život obyvatel v obcích a kvalitní obecní infrastruktura 

Opatření: RO 4.1.3 Zkvalitnění občanského vybavení a služeb 

Aktivita: RO 4.1.3.2 Budování a obnova infrastruktury veřejné správy a veřejných služeb 

Aktivita: RO 4.1.3.3 Budování a posilování kapacit JDH a obcí pro krizové situace 

B) Popis cíle opatření  

Opatření CLLD Jednotky požární ochrany má za cíl zlepšit technickou vybavenost jednotek 

dobrovolných hasičů a obcí na řešení rizik a katastrof ohrožujících život, zdraví osob a majetku, a to i 

v souvislosti s riziky a katastrofami spojených se změnou klimatu (např. intenzivní, dlouhodobé srážky, 

masivní mrazy, výkyvy počasí, sucha, požáry, sesuvy či vichřice). Přes průběžnou modernizaci složek IZS 

v území MAS Horní Pomoraví nedošlo k dostatečné vybavenosti a odolnosti vůči mimořádným 

událostem a rizikům souvisejí s klimatickými změnami. 

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 

programy  

Toto opatření CLLD Jednotky požární ochrany nemá přímou vazbu na žádné jiné opatření této 

Strategie CLLD. Přirozeně má opatření CLLD vazbu individuální projekty podpořené Řídícím orgánem 

IROP v rámci Specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof IROP, proto 

bude nezbytné koordinovat implementaci opatření CLLD Jednotky požární ochrany s individuálními 

podpořenými projekty. Nepřímou vazbu má na opatření CLLD Jednotky požární ochrany Operační 

program Životní prostředí, který v prioritní ose I. a III. bude podporovat projekty snižující rizika 

katastrof. 

D) Popis možných zaměření projektů  

- výstavba, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic složek IZS  s cílem 

řádného garážování techniky, zajištění zázemí jednotky 

uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti jednotky, 

techniky a prostředků k nasazení, 

- pořízení elektrocentrály či baterií (vč. solárních a jiných nabíječek) pro zajištění náhradního 

zdroje elektrické energie pro 

nouzový provoz stanice, jednotky a krizového štábu 

- pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 

nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, pro výkon činností spojených orkány a 

větrnými smrštěmi či s extrémním suchem 

E) Typy příjemců podpory  



 

- obce zřizující jednotky požární ochrany (kategorie JPO II. a III.) 

F) Výstupy opatření CLLD 

- 57001 - počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

- 57501 - počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 

- 57520 - počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 

G) Principy pro určení preferenčních kritérií  

Preferenční kritéria budou stanovena ve výzvě MAS, tak aby byla jasná, ověřitelná, transparentní a 

nediskriminační.



 

 


