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1. výzva 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu  

v rámci Integrovaného operačního programu  
oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

 
Číslo výzvy ................................ 1 
Operační program.................... Integrovaný operační program 
Prioritní osa .............................. 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb  
Oblast intervence...................... 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 
 
Podporovaná aktivita ............... 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení 

(zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických 
zařízení včetně technického zázemí 

 
Typ projektů............................. globální grant 
Alokovaná částka pro výzvu .... 2,6 mld. Kč 
Poskytovatel dotace .................. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů 
 
 
Cíl oblasti podpory 3.2a  
Cílem oblasti intervence 3.2a Integrovaného operačního programu je zajištění kvalitní a 
dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy 
kvality péče v rámci specializovaných pracovišť vymezených v národních sítích 
zdravotnických zařízení, a to prostřednictvím modernizace a obnovy technického a 
přístrojového vybavení. Podpora je zacílena na ty oblasti, v rámci kterých má ČR nejhorší 
ukazatele včasnosti záchytu onemocnění, nemocnosti, úmrtnosti a úspěšnosti léčebných 
intervencí ve srovnání s průměrem zemí EU. 
 
Podporované aktivity 
Podpora v rámci aktivity 3.2a je směřována na dosažení standardů přístrojového vybavení 
v rámci specializovaných pracovišť národní sítě traumatologické a onkologické péče; 
z tohoto důvodu jsou podporovány projekty zaměřené na následující  aktivity: 

• modernizace a obnova diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků 
specializovaných pracovišť vedoucích k naplnění současných definovaných  standardů 
vybavenosti. 

Přidělená dotace je účelově vázaná a určena výhradně pro konkrétní specializované 
pracoviště zdravotnického zařízení (tedy nikoliv pro celé zdravotnické zařízení) zařazeného 
v rámci národní sítě specializovaných pracovišť. 
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Oprávnění žadatelé  
Oprávněnými žadateli jsou subjekty vymezené v rámci platných Věstníků MZ ČR stanovující 
národní sítě specializovaných pracovišť pro onkologickou a traumatologickou péči. Jedná se 
především o zdravotnická zařízení MZ ČR a krajů. Podrobné vymezení žadatelů je uvedeno 
v Příručce pro žadatele a příjemce. 
 
Územní zaměření podpory 
Podpora se týká projektů realizovaných pro území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), 
které spadají do cíle  Konvergence (Regiony úrovně NUTS2 v České republice mimo region 
hl. m. Prahy ) bez ohledu na fyzické místo realizace projektu 
 
Místo realizace projektů 
Místo realizace projektu je území celé České republiky.  
V případech projektů realizovaných v rámci hl. města Prahy, tedy v území cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, budou podporovány pouze projekty, jejichž cílová 
skupina je z více než z 50 % z podporovaného území cíle Konvergence (tj. je tvořena z více 
než z 50 % mimopražskými pacienty); tuto cílovou skupinu musí žadatel doložit formou 
čestného prohlášení zpětně za 1 rok evidence pacientů.  
 
Struktura financování  
Podporu lze získat do výše 100 % způsobilých výdajů projektu. 
Projekty realizované mimo území hl. m. Prahy budou financovány v poměru 85 % 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % z prostředků státního rozpočtu.  
 
V případech projektů realizovaných na území hl. m. Prahy je poměr prostředků z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj krácen o podíl pražských pacientů využívajících dané 
specializované pracoviště. Tyto výdaje projektu budou do výše 100 % dofinancovány 
z prostředků státního rozpočtu.  
 
Omezení výše počtu předkládaných projektů 
Žadatelé mohou předložit nejvýše 1 projekt za jedno specializované pracoviště stanovené 
v rámci národní sítě.  
V případě, kdy je žadatel součástí „Komplexní onkologické skupiny“, může každý subjekt 
stanovený v rámci skupiny předložit nejvýše 1 projekt na oblast zajišťovanou 
specializovaným pracovištěm. Tato pracoviště naplňují standardy vybavenosti vzájemně. 
 
Omezení výše podpory na jeden projekt 
Minimální výše podpory na jeden projekt:     20 mil. Kč 
Maximální výše podpory na jeden projekt:  100 mil. Kč  
  V případě, kdy je žadatelem zdravotnické zařízení poskytující částečné plnění 
závazku v „Komplexní onkologické skupině“, nesmí výše předkládaných projektů v rámci 
celé „Komplexní onkologické skupiny“ překročit maximální výši podpory 100 mil. Kč. 
 
Doba trvání realizace projektu 
Doba trvání realizace projektu je stanovena nejvýše na 24 měsíců od vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu, současně 
však musí být projekty ukončeny do 31. října  roku 2010. 
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Forma podpory 
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principů ex-
ante a ex-post financování. 
 
Princip financování ex-ante je používán u projektů, které předkládají příspěvkové 
organizace zřizované a nebo zakládané Ministerstvem zdravotnictví; příjemce průběžně hradí 
vzniklé náklady z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u České národní banky. 
 
Princip financování ex-post je používán u projektů, které předkládají ostatní oprávnění 
žadatelé (zejména příspěvkové organizace zakládané a nebo zřizované kraji, obcemi nebo 
jinými ústředními orgány státní správy); příjemce hradí průběžně veškeré náklady projektu z 
vlastních zdrojů na základě stanovených časových etap; proplacené výdaje jsou příjemci 
zpětně propláceny. 

 
Vymezení způsobilých výdajů 
Výdaje jsou způsobilé od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na 
financování akce organizační složky státu.  

Mezi hlavní způsobilé výdaje patří výdaje  na pořízení nových zdravotnických prostředků 
(přístrojů) uvedených v rámci standardů pro jednotlivá specializovaná pracoviště. Výdaje 
mohou být dále poskytnuty  na základní vnitřní vybavení, na nezbytné stavební práce spojené 
s instalací přístrojového vybavení, výdaje spojené s řízením projektu a dále na výdaje určené 
na křížového financování (max. ve výši 9 % celkových způsobilých výdajů projektu), jež 
umožňuje doplňkovým způsobem financovat aktivity spadající do oblasti pomoci Evropského 
sociálního fondu, pokud jsou takové aktivity nezbytné pro uspokojivé provádění projektu a 
přímo s ním souvisí.  

Bližší informace o způsobilých výdajích, včetně vymezení maximálních procentuálních limitů 
u jednotlivých kategorií výdajů na celkových způsobilých výdajích projektu a informací o 
nezpůsobilých výdajích jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a jejích přílohách. 

 
Kritéria pro poskytnutí dotace 
Posuzování Žádostí je nezbytnou součástí administrace projektů, výsledkem je doporučení ke 
schválení projektu či jeho vyřazení. Systém posuzování je nastaven tak, aby mohl být splněn 
základní cíl výběru projektů, tj. vybrat kvalitní projekty, které splňují podmínky oblasti 
intervence 3.2, jsou v souladu s legislativou ES a ČR, jsou realizovatelné (tzn. dosáhnou 
naplánovaných výstupů), udržitelné a svými výsledky výrazně přispějí k naplnění cílů 
Integrovaného operačního programu.  
 
Proces hodnocení žádostí se skládá ze tří částí:  

• posouzení projektu podle kritérií přijatelnosti,   
• kontrola formálních náležitostí projektu,  
• hodnocení kvality a výběr projektu. 

Projekt musí splňovat všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, aby u něj 
mohlo být provedeno hodnocení kvality. Projekty úspěšně projdou hodnocením kvality, 
jestliže splní minimální bodovou hranici, která je stanovena na min. 50 % možných bodů. 
Následuje schválení projektů Výběrovou komisí. Návrh konečného pořadí doporučených 
žádostí je omezen  alokací pro výzvu. 
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Předkládání Žádosti o poskytnutí dotace 
Žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit a finálně uložit v internetové aplikaci Benefit7, 
(aplikace je dostupná na webovém portálu www.eu-zadost.cz) a včetně příloh předložit v 
tištěné podobě ve 2 paré na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Způsob a místo pro  předložení 
žádosti je popsán v Příručce pro žadatele a příjemce. 
 
Termíny výzvy 
Datum vyhlášení výzvy: 7. května 2008 
Datum zpřístupnění internetové aplikace Benefit7: 12. května 2008 
Datum zahájení příjmu žádostí: 30. května 2008 
Příjem žádostí: v pracovní dny od 8 do 15 hodin na Ministerstvu zdravotnictví ČR, Odbor 
evropských fondů, Palackého náměstí 4, Praha 2 
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 22. července 2008 v 15:00 
 
Kontaktní místo pro podávání informací 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení 
Palackého náměstí 4 
128 01 Praha 2 
 
Kontaktní osoby pro danou výzvu:  
 
Odpovědná osoba za program: 
Mgr. Michael Kuna, ředitel odboru evropských fondů: tel. 224 972 127, e-mail: 
michael.kuna@mzcr.cz  
  
Odpovědné osoby za výzvu:  
Ing. Petra Živcová, vedoucí odd. projektového řízení: tel. 224 972 128, e-mail: 
petra.zivcova@mzcr.cz  
 
Ing. Zdeňka Zatloukalová, odd. projektového řízení: tel. 224 972 372, e-mail: 
zdenka.zatloukalova@mzcr.cz 
 
 
Další informace 
Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci první výzvy jsou blíže uvedeny 
v dokumentu „Příručka pro žadatele a příjemce“ a jejích přílohách, případně v Prováděcím a 
Programovém dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou volně ke stažení na webovém portálu 
MZČR www.mzcr.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie a evropské fondy > Evropské 
fondy >IOP > Dokumenty  
Pro první výzvu se žadatel musí řídit platnými dokumenty uveřejněnými na výše uvedené 
adrese. Dokumentace je platná ke dni 7. května 2008. 
 
 
Tento Projekt technické pomoci 6.2  Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. 
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