
Integrovaný operační program

Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví



Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo další
výzvy pro čerpání strukturálních fondů EU z 

Integrovaného operačního programu



Finanční zdroje 2007 - 2015

�Strukturální fondy EU – Evropský fond regionálního 

rozvoje

� Strukturální fondy EU – Evropský sociální fond

�Finanční mechanismus EHP/Norsko

�Finanční mechanismus švýcarsko – české spolupráce



Tři nové výzvy

Vyhlášeny 15.7. a 22.7.2009 - oblast intervence a  Služby v 
oblasti veřejného zdraví

Celková částka přesahuje 1,8 mld. Kč.

Zaměření výzev: 

� podpora spolupracujících subjektů v rámci národní sítě
specializovaných pracovišť onkologické péče, 

� podpora prevence zdravotních rizik (onkologické screeningy

včetně preventivních národních kampaní, včasná rehabilitační péče či 

aktivity nevládních neziskových organizací).

� řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví, 
včetně podpory standardizace péče.



Vyhlášené výzvy v porovnání k celkové výši alokace

Objem finančních prostředků alokovaných na jednotlivé výzvy vzhledem k celkové 
alokaci na oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP
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Podíl objemu finančních prostředků z EU v rámci vydaných
Rozhodnutí za jednotlivá ministerstva zapojená do
implementace IOP na celkovém objemu vydaných Rozhodnutí
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Podíl vydaných Rozhodnutí MZ ČR

Zdroj IS Monit k 30.6.2009

81% vydaných rozhodnutí – Ministerstvo zdravotnictví



Integrovaný operační program

Přehled alokací podle jednotlivých podporovaných aktivit a 
příjemců podpory v rámci 3.2 Služby v oblasti veřejného
zdraví
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•MZČR – Ministerstvo zdravotnictví
•PO MZ ČR – Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví
•Krajské – Krajská zdravotnická zařízení
•Ostatní – Nestátní zdravotnická zařízení
•NNO – Nestátní neziskové organizace



Finanční prostředky čerpání v rámci první výzvy IOP –
traumacentra, onkocentra

Realizace 1. výzvy
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Členění dle příjemců

•PO MZ ČR – Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví
•Kraj – Krajská zdravotnická zařízení
•PO MO ČR – Přímo řízená organizace Ministerstva obrany



Aktuální výzva 3.2 a

Termíny výzvy: 22.7.2009 - 24.8.2008

340 mil. Kč

Podporovaná národní síť:

� Specializovaná spolupracující pracoviště poskytující komplexní
onkologickou péči

Příjemci podpory: specializovaná pracoviště

� Příspěvkové organizace zřizované MZ ČR

� Organizace zřizované kraji

� Fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní
péče

Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních 
sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí



Aktuální výzva 3.2 b

Termíny výzvy: 15.7.2009 - 21.9.2008

668 mil. Kč

Oblasti popdpory: 

� Prevence nádorových onemocnění

� Modernizace a Státního zdravotního ústavu

� Podpora prevence nozokomiálních infekcí

� Podpora včasné rehabilitace

� Podpora nevládních neziskových organizací v oblasti prevence

Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních   rizik 
obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob 
znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem 



Aktuální výzva 3.2 c

Termíny výzvy: 15.7.2009 - 18.8.2008

813 mil. Kč

Oblasti podpory: 

� Nemocniční informační systémy

� Ekonomické informační systémy

� Standardy zdravotní péče

Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní
zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)



Významné projekty MZČR

� navazuje na realizované pilotní projekty (Odborné fórum)
� úkoly vyplývající z významných evropských   dokumentů (Lucemburská

deklarace, Doporučení EK o bezpečnosti pacientů z června 2009 atd.)

Cíl projektu:
� vytvoření národního systému pro tvorbu standardů péče, vč. řešitelské

struktury

� vytvoření cca 100  standardů v nejpotřebnějších oblastech, standardy 
prostředí

� časový horizont 3 – 5 let

� v rámci navazujících výzev tvorba dalších standardů

Projekt tvorby Národní sady standardů odborné zdravotní
péče v ČR



Významné projekty MZČR

Zajištění prevence nádorových onemocnění prostřednictvím 
screeningu

Cíl projektu :

� Karcinom kolorekta
� Karcinom děložního hrdla

� Karcinom prsu

Plošné zavedení organizovaného screeningu a doprovodné osvětové
kampaně s cílem zvýšit účast občanů v těchto programech.

Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik 
obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob 
znevýhodněných zdravotním stavem nebo věkem v rámci 
Integrovaného operačního programu.



Finanční mechanismus EHP/Norsko

Prioritní oblast: Zdravotnictví a péče o dítě
� Prevence přenosných nemocí

� Programy podpory dětí se specifickými problémy 

V rámci 3. výzvy podpořeno:
8 projektů

155 mil. Kč

Příjemci:
� Fakultní nemocnice (operační sál pro operace pacientů s infekčními nemocemi, 

izolační lůžka pro pacienty s přenosnými nemocemi, optimalizace syndromu 
dechové tísně u novorozenců, péče pro děti s perinatální zátěží)

� Psychiatrické léčebny (zkvalitnění péče o dětské psychiatrické pacienty, rozvoj 
péče o dětské psychiatrické pacienty)



Plánované výzvy v rámci IOP

Zaměření:

� Specializovaná pracoviště kardiologických center

� Popáleninová centra

Termín:

� konec roku  2009

Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních 
sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí



Čerpání fondů EU z jiných operačních programů

OP Životní prostředí
� Realizace úspor energie u nepodnikatelské sféry
Projekty přímo řízených organizací MZ ČR zaměřených na zateplování budov 

1 mld. Kč.
Vyhlášení výzvy: červenec 2009

OP výzkum a vývoj pro inovace
� Centra excelence a Regionální centra
Projekty přímo řízených organizací MZ ČR zaměřených na rozvoj regionálních VaV center. 

4,5 mld. Kč.
Vyhlášení výzvy: červen 2009 (prosinec 2008)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost - vzdělávání
� Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků
Tři projekty na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (lékaři, nelékaři, jazykové vzdělávání, 
komunikace, řízení lidských zdrojů) 

950 mil. Kč.

Vyhlášená výzva: červen 2009

Spolupráce Ministerstva zdravotnictví s ostatními rezorty na 
zaměření relevantních výzev pro sektor zdravotnictví



Shrnutí

Na období 2009 – 2011 zajistilo Ministerstvo zdravotnictví
možnost čerpání strukturálních fondů EU a dalších 

finančních mechanismů v celkovém rozsahu 

15 mld. Kč


