19. listopadu 2020

ReactEU – zdravotnictví
2. jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a
posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s
ohledem na využití prostředků ReactEU

Aktuální stav přípravy ReactEU

•
•
•
•

•
•
•
•
•

nový evropský investiční nástroj, mimořádné dodatečné zdroje
financování z ERDF až do výše 100 % způsobilých investičních výdajů
území celé České republiky, včetně hl. m. Prahy
podpora v rámci obnovy a zodolnění sektoru v souvislosti s pandemií
COVID-19
implementace prostřednictvím IROP v současném programovém
období 2014 – 2020 v rámci samostatné prioritní osy 6: ReactEU
jednání o ReactEU probíhají na evropské i národní úrovni od první jarní
vlny epidemie COVID-19
původní předpokládaná alokace pro ČR - 35 mld. Kč
požadavek EK - 25 % alokace na podporu ekologických cílů
ze strany EK upřesněna předpokládaná alokace pro ČR:

Celková alokace přibližně 27 mld. Kč z toho pro zdravotnictví se předpokládá
alokace ve výši 56 % cca 15 mld. Kč.

Aktuální stav přípravy ReactEU

Možná rizika čerpání
• souběh s novým programovým obdobím ESIF 2021 – 2027,
Národním programem obnovy a současným programovým obdobím
2014 – 2020
• komplementarita nástrojů (vyloučení duplicitního financování)
• čas na fyzickou realizaci

Způsobilost výdajů od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2023
Podporované téma v IROP (ReactEU)

Odhad alokace

Zdravotnictví (přístroje a stavby)

15,2 až 17,4 mld. Kč

Kabiny– dotace do sportu

4, 2 až 4,8 mld. Kč

Integrovaný záchranný systém

5,1 až 5,8 mld. Kč

Domovy pro seniory – sociální infrastruktura

2,6 až 3 mld. Kč

Celkem

27 až 31 mld. Kč

Tabulka 1: Návrh rozdělení alokací schválený vládou ČR

Prioritní oblasti podpory ReactEU

A. Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče
s
ohledem
na
potenciální
hrozby
Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť
urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická
pracoviště.
B. Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty
Rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (onkologičtí pacienti, obézní
pacienti, geriatričtí a dlouhodobě nemocní, osoby s duševními
onemocněním).
C. Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb
Rozvoj významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů a
nemocnic, rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoj
infektologických pracovišť všeobecných nemocnic.

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní
péče s ohledem na potenciální hrozby

Prioritní oblast A
Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť
urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická
pracoviště.
Předpokládaná výše alokace: 65 % z alokace pro zdravotnictví
Oprávnění
žadatelé:
poskytovatelé
lůžkové
péče
ve standardizované síti urgentních příjmů (96 poskytovatelů)
Výše dotace: dle typu urgentního příjmu
Typ 1 UP

Typ 2 UP

min. 50 mil. Kč

min. 20 mil. Kč

max. 500 mil. Kč

max. 150 mil. Kč

max. 3 projekty/žadatel

max. 1 projekt/žadatel

zapojení

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní
péče s ohledem na potenciální hrozby
Podpora:
•
•

stavby, rekonstrukce, modernizace pracovišť v níže uvedených oborech dle typu UP
pořízení zdravotnické techniky dle typu UP včetně stavebních úprav na základě
doporučeného seznamu pro následující lékařské obory spolupracující s urgentním
příjmem:
Lékařské obory navazující na UP
TYP 1

Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů)

TYP 2
X

JIP, ARO, semiintenzivní péče

ANO

Radiologie a zobrazovací metody

ANO

Laboratoře

ANO

Chirurgie, ortopedie a traumatologie

ANO

Kardiologie

X

Neurologie

X

Vnitřní lékařství (interna)

ANO

Gynekologie

X

Popáleninová medicína

X

Dětské lékařství

X

způsobilý výdaj : SW a HW sloužící ke komunikaci a předávání pacientských dat se ZZS

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené
pacienty

Prioritní oblast B
Rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty
Předpokládaná výše alokace: 20 % z alokace pro zdravotnictví

Oprávnění žadatelé: poskytovatelé lůžkové péče, definováni dle cílové
skupiny
•
•
•

•

onkologičtí pacienti – komplexní onkologická centra
obézní pacienti (max. 2/ČR, nadregionální dopad)
dlouhodobě nemocní – včetně odborných léčebných ústavů a rehabilitačních
ústavů
osoby s duševním onemocněním – poskytovatelé akutní péče ve všeobecných a
psychiatrických nemocnicích

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené
pacienty
Výše dotace:
min. 20 mil. Kč
max. 250 mil. Kč
Podpora:
• stavby, rekonstrukce, modernizace pracovišť v níže uvedených
oborech
• pořízení zdravotnické techniky včetně stavebních úprav na základě
doporučeného seznamu pro následující lékařské obory:
o
o
o
o
o
o
o

Onkologie
Psychiatrie
Obezitologie
Adiktologie
Paliativní medicína
Následná intenzivní péče
Rehabilitace

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Prioritní oblast C
Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb
Předpokládaná výše alokace: 15 % z alokace pro zdravotnictví

Podporované aktivity a výše dotace:
• Rozvoj laboratorních kapacit zdravotních ústavů a nemocnic
• Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic
min. 20 mil. Kč
max. 250 mil. Kč

• Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic
min. 2 mil. Kč
max. 250 mil. Kč

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Oprávnění žadatelé: dle aktivit
• zdravotní ústavy, poskytovatelé zdravotní péče (jejich definice k jednání)
• krajské hygienické stanice
• poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb.
Způsobilé výdaje: dle aktivit
• stavby, rekonstrukce, modernizace pracovišť a pořízení laboratorního
přístrojového vybavení v následujících oborech:
Klinická biochemie

Genetika

Hematologie

Imunologie

Transfuziologie

Patologie

Mikrobiologie

•
•
•

stavby, rekonstrukce, modernizace pracovišť umožňující navýšení personální
kapacity KHS, dovybavení a rozvoj vozového parku
rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic
rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic

Systém hodnocení pro všechny prioritní oblasti

Nastavení systému hodnocení pro prioritní oblast A, B a C
•
•

stanoviska k projektové žádosti – přístrojová komise
kontinuální hodnocení žádosti o dotaci dle kritérií schválených
Monitorovacím výborem IROP (zajišťuje MMR ve spolupráci s CRR
s možností využití expertů)

Děkujeme za pozornost.
Odbor evropských fondů a investičního rozvoje
Ministerstvo zdravotnictví ČR

