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Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

Seminář  o programech
14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



Účel poskytování dotací v rámci Fondu

Plnění ustanovení 27 zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, který kraji stanoví poskytování 

příspěvku kraje obcím na financování potřeb 

jednotek SDH 

Systémový přístup k financování potřeb jednotek 

SDH obcí, prostřednictvím vícezdrojového 

financování (stát 3/6, kraj 2/6, obce 1/6) se podílet 

na zlepšení podmínek pro  výkon služby jednotek 

SDH obcí – ve smyslu společného ujednání v 

rámci Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a GŘ 

HZS ČR. 
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Výše alokovaných finančních prostředků 

ve Fondu pro rok 2019

3

Usnesením č. 014-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018, Zastupitelstvo kraje po

projednání, schválilo Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů

a složek IZS ve kterém je alokováno na daný účel celkem 42 mil. Kč.

Vývoj alokace finančních prostředků ve Fondu podpory dobrovolných

hasičů a složek IZS v letech 2012 – 2019

Prioritou Fondu je spoluúčast kraje (2/6 podílu) na společném financování

investic s HZS ČR (3/6 podílu) a obcemi (1/6 podílu) na výstavbu či

rekonstrukce zbrojnic a pořízení nových dopravních automobilů, dále

příspěvek kraje 1 mil. Kč na pořízení CAS. Na tuto prioritní část je v

programu vyčleněna částka 37 mil. Kč.



Tematická zadání Fondu

„Krajská podpora - kofinancování účelových investičních dotací v 

rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 

obcí na rok 2019“ z rozpočtu kraje,

Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové 

stříkačky (dále jen CAS)

Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice (ZBR) 
- Poskytnutí krajské dotace je vázáno na program MV GŘ HZS „014D24 

Dotace pro jednotky SDH obcí“ (výzva JSDH_V1/V2/V3_2019), žadatel 

mohou být pouze obce, které obdrželi dotaci MV GŘ HZS na daný účel (v 

případě TZ Pořízení a rekonstrukce CAS i náhradníci t 2017 a 2018).

- Při přidělování dotace v těchto tematických zadání kraj postupuje dle 

schválených pořadníků MV GŘ HZS ČR až do vyčerpání alokovaných 

finančních prostředků kraje na daný účel, v jiném případě může být použit 

postup poskytnutí krajské dotace uvedený v čl. 6, bodu 6 Programu.
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Tematická zadání Fondu

"Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky 

požární ochrany – ochrana obyvatelstva“.
- Primárním cílem krajské podpory je přispět obcím na vybavení, které se 

odvíjí z předurčenosti jednotky SDH obce pro plnění úkolů v oblasti 

ochrany obyvatelstva. 

- Žadatel při pořízení vybavení/nafukovacího stanu zajistí kompatibilitu s 

prostředky a technickým vybavením HZS Středočeského kraje.  

Technickou specifikaci stanoví HZS Středočeského kraje. 

- Žadatelem může být obec, která je předurčena HZS kraje k plnění úkolů 

na úseku ochrany obyvatelstva. HZS kraje obcím předurčenost již 

písemně oznámil. Oznámení HZS o předurčenosti je povinnou přílohou 

k podané žádosti.
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Tematická zadání Fondu

„Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky 

požární ochrany – komunikační prostředky“.
- Primárním cílem krajské podpory je přispět obcím na vybavení 

radiostanicemi k zajištění komunikační podpory jednotek SDH obcí.

- Žadatel při pořízení radiostanic zajistí slučitelnost radiového spojení 

jednotky SDH obce a kompatibilitu s technickým a programovým 

vybavením HZS ČR.

- Přenosné radiostanice budou naprogramovány dodávající firmou dle 

dispozic HZS Středočeského kraje. Programování je zahrnuto v ceně 

radiostanice.

- Počet ks RDST se řídí přílohou č. 4, vyhlášky MV ČR č. 247/2001Sb., 

vozidlové radiostanice max. 1 ks - na počet CAS.

„Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva„ - v tomto TZ 

nemohou žádat obce
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Přehled tematických zadání Fondu
7



Hodnocení

Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 5% 

z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, 

kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Kritéria hodnocení žádostí podaných v rámci 

tematických zadání "Vybavení jednotek SDH obcí 

věcnými prostředky požární ochrany" jsou zaměřena 

na akceschopnost jednotky a pomocným měřítkem je 

počet obyvatel obce (bodové zvýhodnění menších 

obcí). 

Nezbytné údaje pro bodové hodnocení podaných 

žádostí předloží Hodnotící komisi HZS 

Středočeského kraje.
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Děkuji Vám za pozornost
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