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Integrovaný regionální operační 

program 2021 - 2027
IROP 2 

(MMR / CRR) 

OblastI podpory zdravotní péče - INVESTICE: 

MODERNIZACE URGENTNÍCH PŘÍJMŮ, NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÁ PÉČE 
VČETNĚ PÉČE PALIATIVNÍ, PSYCHIATRICKÉ PÉČE, INTEGROVANÁ PÉČE 

ONKOLOGICKÁ, OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

OblastI podpory v IT - INVESTICE: 

digitální služby ve zdravotnictví; digitální transformace ve zdravotnictví -
podpora interoperability; vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity 

využívání služeb elektronického zdravotnictví; rozvoj systémů pro KHS, SZÚ, 
zdravotní ústavy, MZ ČR; podpora infrastruktury digitálního zdravotnictví 

OP Jan Amos Komenský
OP JAK
(MŠMT) 

OblastI podpory - INVESTICE i NEINVESTICE: 
Priorita 1 - Výzkum a vývoj 

Priorita 2 - Vzdělávání 

OP Zaměstnanost +
OP Z+ 

(MPSV) 

Oblast podpory zlepšování kvality 
a dostupnosti zdravotní péče - NEINVESTICE: 

PREVENCE, REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, PERSONÁLNÍ STABILIZACE A 
VZDĚLÁVÁNÍ, ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI PÉČE O ZVLÁŠŤ OHROŽENÉ 

PACIENTY  

OP Životní prostředí
OP ŽP

(MŽP / SFŽP) 

Oblast podpory - INVESTICE: 

např.: zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor, stravovací provozy a 
prádelny ve zdravotnických zařízeních 

NÁRODNÍ PLÁN 

OBNOVY 

NPO 
6.1 Zvýšení odolnosti systému 

zdravotní péče  

 
6.2 Národní plán na posílení 

onkologické prevence péče  

Informační systém postgraduálního vzdělávání, Simulační centra, Rehabilitační péče 

pro pacienty po kritických stavech, Vybudování CKTCH  

 

Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů, Motolské 

onkologické centrum, Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické 
péče, Centrum onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu 

  

1.1 Digitální služby občanům a 

firmám  

 1.2 Digitální systémy veřejné 

správy  

 

6. Zdraví a odolnost 
obyvatelstva 

(MZ) 
 

Služby elektronického zdravotnictví – Podpora interoperability, Podpora projektů 

telemedicíny, Chytrá karanténa, Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog 

služeb  

1,7 mld. Kč  

1,7 mld. Kč  

(Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví – interoperabilita) 

Národní centrum elektronického zdravotnictví, Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci 

zdravotnictví, Kybernetická bezpečnost nemocnic v Praze  

 

1. Digitální transformace 

 

(MV) 

5. Výzkum, vývoj a 

inovace  

(MŠMT) 
 

 

5.1 Excelentní výzkum a vývoj 

ve zdravotnictví  

 

Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících 

společenskovědních disciplín  

 

Komunitární programy (EK) 
Program EU pro zdraví (EU4Health) - např. tzv. společné akce států EU – nyní např. JA HEROES  

Modernizační fond (MŽP / SFŽP) 
Programy podpory: modernizace soustav zásobování tepelnou energií; nové obnovitelné zdroje v energetice, zlepšení energetické účinnosti a snižování 

emisí skleníkových plynů; energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře 

EU fondy 2014–2021 – Integrovaný regionální operační program – REACT-EU 

Návazné obory na urgenty, péče o zvlášť ohrožené pacienty – onko, kardio, těžká obezita, laboratoře, infekce a KHS   

 

Legenda: 

přerušovaná čára značí 

možnost podpory 

projektů bez omezení i na 

území hlavního města 

Prahy 


