NEINVESTIČNÍ DOTACE
pro rok 2019
Výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah, a na vybavení a
opravy neinvestiční povahy jednotek SDH obcí – II. část
Název výzvy v Jednotném dotačním portálu RISPF pod záštitou Ministerstva Financí:
JSDH_DOT_V2_2019

Úvod:
„Výzva“ včetně příloh v editovatelné podobě byla zveřejněna na:
www.hzscr.cz
(rubrika: Dotace a granty – Účelová neinvestiční dotace - 2019)

Žádosti jsou přijímány pouze elektronickou cestou na internetových stránkách
Jednotného dotačního portálu RISPF pod záštitou MF (dále jen portál) :
https://isprofin.mfcr.cz/rispf
Zahájení a ukončení elektronického sběru žádostí v portálu, včetně následného
zaslání prostřednictvím datových schránek:
• Zahájení: 29. července 2019 v 00:01 hod
• Ukončení: 31. srpna 2019 v 23:59 hod
Veškeré vyplněné kolonky či checkboxy (zaškrtávací pole) jsou v této prezentaci uvedeny pouze jako příkladové !!!

Jak postupovat při odeslání žádosti:
1. vyplnit formulář žádosti na portálu: https://isprofin.mfcr.cz/rispf
2. odeslat žádost v portálu – žádost dostane své jedinečné číslo:
např. JSDH-DOT-V2-2019-00039
3. vygenerovat .pdf soubor – podepsat
elektronicky (popř. fyzicky) statutárním
zástupcem,
4. odeslat DS obce do 31. srpna 2019
na příslušný HZS kraje již bez příloh (přílohy byly vloženy do portálu)

Základní informace před vyplněním žádosti na portálu:
• Obce zřizující více jednotek SDH obcí, musí vyplnit a odeslat žádost za
každou jednotku zvlášť
• Při stanovení výše dotace žadatel vychází z již vynaložených výdajů v
období od 1. srpna 2018 do 31. července 2019. U dotace na
vybavení a opravy neinv. povahy se dále přihlíží i k předpokládaným
výdajům do 31. prosince 2019 (podrobně viz. čl. 3 Výzvy).
Oblasti podpory (viz čl. 1 Výzvy):
1. Odborná příprava.
2. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní
obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a
informačního střediska HZS kraje.
3. Vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Úvodní stránka portálu: https://isprofin.mfcr.cz/rispf
V případě, že jste někdy
žádali o dotaci
prostřednictvím tohoto
portálu např. na
investiční dotace (CAS,
DA atd.) máte již hotovou
registraci, proto se nyní
jen „přihlašte“

V případě, jste ještě
nikdy nežádali o dotaci
prostřednictvím tohoto
portálu, je nutné se
„zaregistrovat“

Registrace:
Vyplňte všechny povinná pole
označená „!“
Na zadanou emailovou adresu
bude po doplnění povinných polí
a zmačknutí tlačítka „Registrovat“
zaslán e-mail, ve kterém budete
požádáni o aktivaci vámi zadané
e-mailové adresy.
NUTNO AKTIVOVAT do 24 hodin!
Pokud jste se už v minulosti
registrovali na zadanou
emailovou adresu, budete na
toto systémem upozorněni.
Pokud již neznáte své heslo, lze
jej resetovat v kartě „Přihlásit“
(viz dále).

Přihlášení:
Zde se
přihlašte do
portálu

Zadejte email
a heslo

V případě, že si
nemůžete vzpomenout
na heslo, zadejte
„Zapomenuté heslo“.

Vytvoření nové žádosti:

Po přihlášení se
dostanete na úvodní
stránku, kde je dostupné
tlačítko „Vytvořit novou
žádost“, popř. je zde
seznam žádostí, které
jste již vytvořili dříve

V případě zjištění chyby,
kterou si žadatel uvědomí
před uzavřením portálu a
vypršením lhůty pro zaslání
žádosti, je možné ji zde
„Zrušit“ (a vytvořit žádost
novou). Toto platí jen v
případě, že žadatel ještě
nezaslal žádost DS na
příslušný HZS kraje a pouze
do doby, kdy „Administrátor
žádosti“ zůstane
„neuveden“.

Volba poskytovatele a typu výzvy:
Jako poskytovatele
zvolte: „Ministerstvo
vnitra“

Typ výzvy:
„JSDH_DOT_V2_2019
Odborná příprava,
zásah, vybavení a
opravy JSDH obcí – II.
část“

Záložka: „Identifikace žadatele/akce“– Zástupce – Kontaktní osoba:
Uveďte: Název
jednotky SDH obce
– II. fáze (např.
Horní – II. fáze)

Zadejte správné IČO
obce a použijte
tlačítko: „Načti z
ARES“ –
automaticky se pak
ve správním tvaru
doplní info o obci

Doplňte jméno a
kontakt na
statutárního
zástupce obce

Listovat můžete i pomocí
tlačítka „Další strana“, které
je umístěno na konci každé
záložky

Zde jsou uvedeny jednotlivé
záložky žádosti. Doporučujeme
žádost vyplňovat postupně, jak
vás formulář sám navádí a
záložky nepřeskakovat.
V případě, že nezvolíte postupné
vyplňování , nemusí se pak
správně zobrazovat jednotlivé
záložky.
V případě nevyplnění „Oblasti
podpory“ se vám např. nezobrazí
údaje v záložce „Přílohy“ a „Výše
dotace“.

V případě, že kontaktní
osoba je shodná se
„Zástupcem“ (osobou
oprávněnou), využijte
tlačítko „Kopírovat
zástupce“

Záložka: „Identifikace žadatele/akce“ : Identifikace žadatele – Zástupce – Kontaktní osoba
PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ

Záložka: „Identifikace žadatele/akce“: Bankovní spojení – Adresa sídla
žadatele
Zadejte číslo účtu, který
máte zřízen u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY.
Výjimka: dle specifikace
čl. 5 odst. 5 Výzvy

V případě, že jste použili námi
doporučované tlačítko „Načti z
ARES“ – vyplnila se automaticky
ve správném tvaru položka
„Adresa sídla žadatele“, a to údaji
z Administrativního registru
ekonomických subjektů MF.

K přechodu na další
záložku žádosti
využijte tlačítko
„Další strana“

Záložka: „Oblasti podpory“: výběr podpory

Vyberte oblast
podpory a
zaškrtněte ji –
dále se pak
zobrazí další
nabídka
podooblastí, která
se bude následně
konkretizovat.

Záložka: „Oblasti podpory“: Odborná příprava

Ukázka zaškrtnutí
podpory: Odborná
příprava.
Vyberte odbornou
přípravu, které se
zúčastnili Vaši
velitelé, strojníci,
členové jednotky.

Záložka: „Oblasti podpory“: Výdaje za uskutečněný zásah…
Ukázka zaškrtnutí podpory:
Výdaje za uskutečněný zásah…
Tuto oblast zaškrtněte pouze v
případě, že Vaše jednotka SDH
obce měla takovýto zásah. V
případě nejasností kontaktujte
pracovníky příslušného HZS
kraje.
Vyberte kategorii
jednotky SDH obce,
která zasahovala
mimo územní obvod…

Popř. zaškrtněte zásah trvající zpravidla více jak
5 hodin - případně zásah kratší, ale s vysokými
náklady. Zde je ovšem nutná předchozí
konzultace s pracovníky příslušného HZS
kraje. Dále zpracujte podrobnou specifikaci do
přílohy č. 1 Výzvy, která je v editovatelné
podobě k dispozici na stránkách www.hzscr.cz
a přiložte jako přílohu do portálu

např:

Záložka: „Oblasti podpory“: Vybavení a opravy neinvestiční povahy
Ukázka zaškrtnutí podpory: Vybavení a
opravy neinvestiční povahy
Zaškrtněte dle jednotlivých typů výdajů.

V případě, že zaškrtnete některou z
z uvedených oblastí podpory,
zpracujte podrobnou specifikaci do
přílohy č. 2 Výzvy , která je v
editovatelné podobě k dispozici na
stránkách www.hzscr.cz a přiložte
jako přílohu do portálu.

Záložka: „Oblasti podpory“: Parametry a indikátory projektu
Následně je nutno, dle
zaškrtnutých druhů
podpory, doplnit: např.
počty členů, kteří se
jednotlivých odborných
příprav zúčastnili, počty
zásahů mimo územní
obvod …, popř. výdaje
vynaložené na vybavení
a opravy NIV povahy.

Upozornění na nutnost přiložení
přílohy: Celková výše finančních
prostředků uvedená v příloze musí
být totožná s výší uvedenou v portálu
k dané oblasti podpory, v tomto
případe v příloze č. 1 Výzvy

Na parametr,
který je třeba
uvést, Vás
upozorní i
informační
„bublina“ např.
minimální
hodnota 1 os,
minimální
hodnota 1 Kč
apod.
Další z příkladů:

Pečlivě čtěte otázky, které se vám zobrazí v „Parametrech“
při výběru oblastí podpory!!!

Záložka: „Oblasti podpory“: Parametry a indikátory projektu

Zde je ukázka
vyplněných parametrů
ze všech tří oblastí
podpory.
Nacházíme se na stejné
stránce formuláře, jen v
předchozích snímcích
prezentace byly pro
přehlednost parametry
vystřiženy k
jednotlivým oblastem
podpory.

První oblast
podpory

Druhá oblast
podpory

Třetí oblast
podpory

Záložka: „Přílohy“
1. Prostá kopie smlouvy o
zřízení účtu u ČNB

22. V případě, že jste označili oblast
podpory „Výdaje za uskutečněný zásah…“ a
dále „Zásah trvající zpravidla více jak 5
hod…“ je třeba dále zpracovat podrobnou
specifikaci do přílohy č. 1 Výzvy, která je v
editovatelné podobě k dispozici na
stránkách www.hzscr.cz. Zde je ovšem
nutná předchozí konzultace s pracovníky
příslušného HZS kraje.

3. V případě, že jste označili oblast podpory
„Výdaje a opravy neinv. povahy“ je dále
třeba zpracovat podrobnou specifikaci do
přílohy č. 2 Výzvy, která je v editovatelné
podobě k dispozici na stránkách
www.hzscr.cz.
Celková výše finančních prostředků
uvedená v příloze musí být totožná s výší
uvedenou v portálu k dané oblasti podpory

Další přílohy do
„Ostatních příloh“
nepřikládejte!!

Jakmile je u přílohy vyznačen „!“ jedná se
o přílohu povinnou. Bez vložení
požadované přílohy nelze odeslat žádost.

Záložka: „Přílohy“
Ukázka přílohy č. 1 Výzvy

Ukázka přílohy č. 2 Výzvy
Tyto přílohy přiložte do portálu k žádosti,
pouze v případě, že jste vybrali odpovídající
oblast podpory.
Celková výše finančních prostředků
uvedená v přílohách musí být totožná s
výší uvedenou v portálu k dané oblasti
podpory.

Jedinou přípustnou úpravou příloh je
přidání řádků dle potřeby. Další úpravy
formátu, včetně výmazu nepotřebných
(nulových) oblastí podpory jsou
NEPŘÍPUSTNÉ !!!

Přílohy vyplňujte pouze elektronicky !!!
Údaje vyplněné ručně nebo na psacím stoji
nejsou přípustné.

Záložka: „Hodnocení“:
Do pole „Název
jednotky SDH obce“
vyplňujete pouze
příslušný název
jednotky, nevkládáte
před něj zkratky SDH,
JSDH, atp.
Do pole „Číslo
jednotky SDH obce“
vkládáte číslo
jednotky, které je
šestimístné
(např. 814120).

Záložka: „Výše dotace“:

Na následující stránce portál sám, dle zadaných
údajů, vypočte výši dotace. Zde již nic
nevyplňujete.

Záložka: „Náhled žádosti“:
Na další stránce je
zobrazen náhled dotace.
Zde je možno
zkontrolovat chyby,
pokud na nějakou
narazíme, je možno se v
navigačním okénku
vpravo vrátit zpět k
libovolné části formuláře.
Ve spodní části náhledu
se nachází čestné
prohlášení, souhlas se
zpracováním osobních
údajů a ostatní ujednání.

Záložka: „Odeslání žádosti“:
Po kliknutí na další stránku se
dostanete do závěrečné části
vyplňování žádosti.
Zde je potřeba zaškrtnout
prohlášení o seznámení se s
výzvou. Po zaškrtnutí se objeví
ještě prohlášení, že jste si
vědomi právních následků,
které mohou nastat …
Po zaškrtnutí obou polí se
objeví tlačítko „Odeslat
žádost“ a je automaticky předvyplněno požadované
pracoviště.

Záložka: „Odeslání žádosti“:

V případě, že byla systém v portále
nalezl chybu, nahlásí Vám, kde je třeba
žádost opravit.

Než se žádost odešle, může se zobrazit upozornění s doplňujícími
informacemi. Pro náš testovací příklad toto upozornění vypadá
následovně. V případě: že „Nepodařilo se najít kód RUIAN
k adrese žadatele“ můžete bez problémů odeslat žádost do
tlačítkem „Ano, odeslat žádost“.
Nenalezený Kód RUIAN není překážkou odeslání žádosti!!

Záložka: „Odeslání žádosti“ – závěrečná stránka:
Pokud ve formuláři
nebyla nalezena
chyba, portál potvrdí
úspěšné zaevidování
žádosti, zobrazí se
identifikační číslo
žádosti a datum a čas
odeslání.

Nyní je třeba vygenerovat PDF soubor, podepsat
elektronicky (popř. fyzicky) statutárním
Zástupcem a zaslat do 31. 8. 2019 datovou schránkou na příslušný
HZS kraje.
V případě, že žádost nebude řádně doručena datovou schránkou,
bude na ní nahlíženo jako na nepodanou!!!

Potvrzení zaevidování žádosti v portálu – email:

Na závěr Vám do emailu, který jste vyplnili v záložce „Identifikace žadatele“
přijde potvrzení informace o zaevidování žádosti do portálu a ještě jednou Vám
budou připomenuty informace o zaslání žádosti na příslušný HZS kraje.

