Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
vyhlašuje
98. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ
ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 6: REACT-EU

Investiční priorita

IP 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního
a odolného oživení hospodářství

Specifický cíl

SC 6.1 REACT-EU

Číslo výzvy

98

Druh výzvy

Průběžná

Typ výzvy

Komplementární s prioritní osou 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou OP Zaměstnanost.

Model hodnocení

Jednokolový

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy

15. 4. 2021, 14:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

22. 4. 2021, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

5. 5. 2021, 14:00
Nejpozději 14. 9. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

Datum zahájení realizace
projektu

Datum ukončení realizace
projektu

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO
IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů
předem prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň
zveřejněna
na
webových
stránkách
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které byly
vynaloženy způsobilé výdaje.
• U neukončených projektů může nastat datum prvního
právního úkonu před 1. 2. 2020.
• U ukončených projektů musí být datum prvního
právního úkonu po 1. 2. 2020.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o
podporu.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního
rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj – 7 982 031 013 Kč
Státní rozpočet – 0 Kč

Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
Evropský fond pro regionální rozvoj – 100 %
Státní rozpočet – 0 %

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů

Urgentní příjmy 1. typu
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč
Výše uvedený limit se vztahuje na jeden projekt.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 500 mil. Kč
Výše uvedený limit se vztahuje max. na 3 projekty.
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Urgentní příjmy 2. typu
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 150 mil. Kč
Výše uvedené limity se vztahují na 1 projekt.
Omezení na výzvu
Urgentní příjmy 1. typu
Žadatel může předložit max. 3 projekty.
Urgentní příjmy 2. typu
Žadatel může předložit max. 1 projekt.
Podmínka v omezení počtu předložených projektů je vztažena
ke každému poskytovateli lůžkové péče uvedenému ve
standardizované síti urgentních příjmů 1. nebo 2. typu.

Podmínky veřejné podpory

Forma podpory

Budou podporováni žadatelé vykonávající službu obecného
hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU).
Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro
příspěvkové organizace organizačních složek státu).
Dotace – ex-post financování (pro ostatní příjemce).

Zacílení podpory
Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v
podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle typu
urgentního příjmu.

Typ podporovaných projektů

Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické
techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných
lékařských oborech / pracovištích definovaných dle typu
urgentního příjmu uvedených v Seznamu vybavení (příloha č.
5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce) vč. stavebních
úprav potřebných k uvedení do provozu.
Podporovaná pracoviště / lékařské obory:
Urgentní příjmy 1. typu
- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a
centrální sterilizace)
- Dětské lékařství a další dětské obory analogické k
oborům definovaným pro dospělé pacienty
- Gynekologie a porodnictví
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-

-

Chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie a
neurochirurgie, urologie, otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku, oftalmologie
JIP, ARO, semiintenzivní péče
Kardiologie
Laboratoře
Neurologie
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Popáleninová medicína
Pneumologie a ftizeologie
Radiologie a zobrazovací metody, nukleární medicína
Úrazová chirurgie
Vnitřní lékařství (interna)

Urgentní příjmy 2. typu
- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a
centrální sterilizace)
- Gynekologie a porodnictví
- Chirurgie
- JIP, ARO, semiintenzivní péče
- Laboratoře
- Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
- Pneumologie a ftizeologie
- Radiologie a zobrazovací metody, nukleární medicína
- Úrazová chirurgie
- Vnitřní lékařství (interna)
Území realizace

Území celé České republiky
Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
– poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti
urgentních příjmů.

Oprávnění žadatelé

Urgentní příjmy 1. typu.
Fakultní nemocnice v Motole
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
Praha
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní Thomayerova nemocnice
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Fakultní nemocnice Plzeň
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
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Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Karlovy Vary
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubice
Nemocnice Jihlava, p.o.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Urgentní příjmy 2. typu.
Fakultní nemocnice Bulovka
Nemocnice Na Františku
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. – Kolín
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.
Městská nemocnice Čáslav
Mělnická zdravotní, a.s.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Nemocnice Slaný
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
Nemocnice Prachatice, a.s.
Domažlická nemocnice, a.s.
Klatovská nemocnice, a.s.
Mulačova nemocnice s.r.o.
PRIVAMED a.s.
Stodská nemocnice, a.s.
Rokycanská nemocnice, a. s.
Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Cheb
NEMOS SOKOLOV s.r.o. – Sokolov
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice
Krajská majetková p.o. - Rumburk
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice Jablonec n. N., p.o.
MMN, a.s. – Jilemnice
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Náchod
Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Rychnov n. K.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Chrudim
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Svitavy
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Litomyšl
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Ústí n. Orlicí
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Cílová skupina

Nemocnice Pelhřimov, p. o.
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Nemocnice Třebíč, p. o.
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
Nemocnice Břeclav, p. o.
Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Nemocnice Kyjov, p.o.
Nemocnice Vyškov, p.o.
Nemocnice Znojmo, p.o.
Nemocnice Blansko
Úrazová nemocnice v Brně
Nemocnice Ivančice, p.o.
Vojenská nemocnice Brno
AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Prostějov
AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Šternberk
Nemocnice Hranice a.s.
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Přerov
Nemocnice Šumperk a.s.
Nemocnice AGEL Jeseník
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
Nemocnice ve Frýdku Místku, p. o.
Nemocnice Třinec, p.o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Nemocnice AGEL Nový Jičín a. s.
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Městská nemocnice Ostrava
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Kroměřížská nemocnice a.s.
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
• pacienti
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
• občané

Věcné zaměření
Podporované aktivity

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě
poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Indikátory

99314 - Podpořená pracoviště zdravotní péče a ochrany
veřejného zdraví
99312 (CV12) - Počet hospitalizací s využitím kapacit či
prostředků podpořených z IROP (REACT EU)
99302 (CV2) - Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení
99308 (CV8) - Nově vytvořená lůžka pro pacienty s COVID-19
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Náležitosti žádosti o podporu
1.
2.
3.
4.
5.

Povinné přílohy

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plná moc
Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
Doklady k právní subjektivitě žadatele
Pověřovací akt
Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních
služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Podklady pro hodnocení projektu
Seznam vybavení
Stanovisko
Přístrojové
komise
Ministerstva
zdravotnictví ČR
Čestné prohlášení o úhradách z veřejného zdravotního
pojištění
Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému
majetku, který je předmětem projektu
Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního
záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Projektová dokumentace dle Vyhlášky o dokumentaci
staveb č. 499/2006 Sb.
Položkový rozpočet stavby

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Viz kapitola 10 v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce
a kapitola 2.6 ve Specifických pravidlech pro žadatele a
příjemce.
1.2. 2020 - 31. 12. 2023
•

Časová způsobilost
•

Počátek časové způsobilosti pro ukončené projekty
k datu registrace žádosti:
DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) na
účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 2.
2020.
Smlouva s dodavatelem vztahující se ke způsobilým
výdajům musí být uzavřená po 1. 2. 2020.
Počátek časové způsobilosti pro neukončené
projekty k datu registrace žádosti:
DUZP na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po
1. 2. 2020.
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Smlouva s dodavatelem vztahující se ke způsobilým
výdajům může být uzavřená před 1. 2. 2020.
Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna
na webových stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy.
Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Změny ve výzvě se
nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.

Příjmy projektu

Projekty, které mohou být podpořeny v této výzvě, podléhají
pravidlům veřejné podpory a jsou vyloučeny z aplikace
ustanovení čl. 61 a čl. 65 Obecného nařízení.

Forma a způsob podání žádosti o
podporu

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz

Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla pro žadatele a příjemce

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Kontakty pro poskytování
informací

Pro žadatele byl zpřístupněn KONZULTAČNÍ SERVIS IROP, který
je dostupný přes webové rozhraní a je určen pro řešení
konkrétních dotazů k projektům plánovaným k předložení do
nového investičního nástroje REACT-EU.
Následující odkaz obsahuje informace k poskytované službě a
vstup do aplikace Konzultačního servisu:
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
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