Číselník oprávněných typů výdajů
Příspěvek z FSEU přispěje na proplacení výdajů v rámci těchto typů opatření:
Kód typu
opatření

A

Základní opatření
okamžitá obnova infrastruktury a zařízení
na provozuschopnou úroveň v oblasti
energetiky, vodního hospodářství a úpravy
odpadních vod, telekomunikací, dopravy,
zdravotnictví a vzdělávání, zejména:

obnova poškozené infrastruktury a
inženýrských sítí (plynovody, teplovody,
tepláren a výměníkových stanic, elektrická
energie, telekomunikace apod.)
obnova v oblasti vodárenství a odpadních
vod, (čištění zdrojů pitné vody, opravy
úpraven vod a čistíren odpadních vod,
vodovodního potrubí, kanalizačních systémů,
apod.)
obnova dopravní infrastruktury (oprava
železničních tratí, silnic, mostů, chodníků,
vodních cest a systému vodní dopravy,
dopravního značení, signalizačního zařízení a
veřejného osvětlení, apod.) a zajišťování
stability poškozených svahů opěrnými zdmi
nutná sanace a obnova veřejných budov
zajišťujících základní funkce obyvatelstvu
(zejména v oblasti zdravotnictví, sociální
péče, školství, civilní ochrany, záchranné a
hasičské služby, apod.)

A9

A 10

A 11

A 12

B

poskytnutí dočasného ubytování a
financování záchranných akcí pro splnění
okamžitých potřeb dotčeného obyvatelstva,
zejména:
dočasné ubytování (obyvatel, vojáků apod.)
nákup materiálu využitého k zabezpečení
krizové situace (např. pytle, písek,
zdravotnický materiál, hygienické pomůcky
apod.)
záchranné a nouzové práce zajišťované
krajem, obcemi, hasičskou službou, policií,
armádou, záchrannou službou apod. (včetně
refundace mezd dobrovolných hasičů,
nadstandardních mzdových výdajů, výdajů na
dopravu); organizace dobrovolné práce
obnova zničeného nebo poškozeného
vybavení a obnovení schopnosti poskytovat
záchranné služby
hygienická a protiepidemická opatření

B 11
B 12

B 13

B 14
B 15
C
C5

Popis typu opatření

okamžité zajištění opatření preventivní
ochrany infrastruktur a okamžité ochrany
kulturního dědictví, zejména:
zajištění ochranných opatření během

nouzového stavu a obnova poškozených či
zničených ochranných opatření
zajištění, oprava a posílení/zpevnění staticky
narušených nebo poškozených konstrukcí
(budov, svahů, přehrad, hrází, říčních břehů,
propustků apod.)
diagnostické a geologické průzkumy
okamžitá ochrana kulturního dědictví, včetně
obnovy základního fungování

C6
C7
C8
D

D5

D6
D7

okamžité odstranění následků v oblastech
postižených katastrofou, včetně přírodních
oblastí, zejména:
vyčištění a sanace katastrofou postižených
oblastí a přírodních zón (včetně vysoušení,
odstranění bahna, trosek a jiného odpadu,
terénních úprav, kácení a odstranění
poškozené zeleně apod.)
odstranění znečištěné půdy a vod
odstranění staticky narušených staveb

