Tabulka č. 28: Programový rámec – Opatření 1.2 Hasiči

Opatření 1.2

Hasiči (programový rámec)

Specifický cil strategie:

Specifický cíl 1.1 Priority 1 Bezpečnost – Bezpečnost pohybu
a rychlá reakce na přírodní katastrofy

Název opatření:

1.2 Hasiči

Vazba na strategický cíl IROP:

Specifický cíl 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof

Popis opatření:

Vstupy z analytické části SCLLD – kapitola 2.1 Život v obcích –
sociální oblast, služby, kultura; Spolková činnosti.
Projekty se budou prioritně soustředit na pořízení nových
moderních vybavení pro hasičské sbory, pro zrychlení jejich
reakce na nepředpokládané události a dlouhotrvající klimatické
problematické situace. Podpora přispívá k naplňování cílů
jak IROP, tak SCLLD MAS Brdy, je určena především obcím, které
zřizují jednotky požární ochrany.
Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými
prostředky k zajištění připravenosti základních složek
IZS v exponovaných územích.
Důraz kladen na připravenost při nadprůměrných sněhových
srážkách a masivních námrazách, orkánech a větrných smrštích,
činnosti spojené s extrémním suchem, činnosti v souvislosti
s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.
Region je zařazen do regionů se zvýšeným rizikem
z mimořádných událostí, způsobených změnami klimatu dle
přílohy č. 5 Území vymezené pro specifický cíl 1.3 Programového
dokumentu IROP. ORP MAS Brdy jsou rozděleny dle rizik
následovně: ORP Příbram – sucho, sněhové srážky, masivní
námrazy, orkány a větrné smrště; ORP Hořovice – obce spadající
do správního obvodu ORP Hořovice nejsou způsobilým
žadatelem.
Projekty budou hodnoceny také dle dokumentu: „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“.
Hodnocené projekty musí být v souladu s tímto dokumentem.
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Typy projektů:

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými
prostředky – pořízení specializované techniky a věcných
prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných
sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští,
extrémním suchem, únikem nebezpečných látek.

Příjemci podpory:

obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru
dobrovolných hasičů kategorie II. a III. – k omezení počtu typů
příjemců došlo z důvodu lepšího zaměření na regionální a místní
potřeby, dále také na základě výsledků místního šetření.

Minimální a maximální výše:

Výše minimálních a maximálních způsobilých výdajů bude
nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

Indikátor výstupu:
Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 70 01

Počet nové techniky a věcných prostředků
složek IZS

Indikátor výsledku:
Kód NČI2014+

Název indikátoru:

5 75 20

Počet exponovaných území s nedostatečnou
připraveností složek

