Seminář pro žadatele

Poskytování zdravotně sociálních služeb
osobám bez přístřeší
Představení základních parametrů programu
2019

Kontext dotačního programu

Dotační program je součástí realizace projektu „Zvýšení dostupnosti a
vytvoření možnosti zdravotní péče pro osoby bez přístřeší”
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641)
realizovaného
Ministerstvem
zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní
osa – Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt je financován z
Evropského sociálního fondu Evropské unie a ze státního rozpočtu
České republiky.

Kontext prezentace

Tato prezentace nenahrazuje znění Pravidel programu.
Slouží k informování o základních parametrech programu, a k zorientování
v problematice. V případě nejasností nebo rozporů vždy platí znění
Metodiky.
Každý slide je v zápatí doplněný informací, kde v Metodice hledat úplné
znění.
Dotazy účastníků, které nebudou zodpovězeny na místě, zodpoví zástupci
MZd písemně.

Přípravy programu v čase

•

•

•

11/2018 – 3/2019 příprava zadávací dokumentace dle ustanovení § 36, §
129 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle tzv.
zjednodušeného režimu
rozhodnutí ŘO MZd 4/2019 - změna způsobu výběru poskytovatele péče z
dokumentace k veřejné zakázce na dotační program z důvodu charakteru
služeb a následného financování
5/2019 – 9/2019 příprava dotačního programu

Cíl Programu

„Cílem Programu je řešit problematiku dostupnosti zdravotní péče pro osoby
bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou přístřeší, u kterých se častěji vyskytuje
problém zařazení se do systému zdravotní péče v ČR, existuje nízká obeznámenost s
prevencí onemocnění a všeobecného přístupu k péči o vlastní zdraví. Projekt má
rovněž za cíl přispět k systémovému řešení stávající situace v péči o osoby
bez přístřeší a osoby ztrátou přístřeší ohrožené v ČR.“ (Metodika str. 4)

•
•

Délka pilotního provozu ordinací: 24 měsíců

•

Územní zaměření výzvy: Praha, Brno, Liberec, Olomouc, Ostrava,
Plzeň

•

Termín předpokládaného pilotního provozu: 1. 2. 2020 – 28. 2.
2022(uznatelnost nákladů od 11/2019)

Max. výše dotace na realizaci jednoho pilotního provozu:
7 492 454,00 Kč
Základní
parametry
dotačního
programu

Důležité termíny

•

Datum vyhlášení: 17. 10. 2019

•

Datum zahájení příjmu Žádostí o dotaci: 18. 11. 2019

•

Datum ukončení příjmu Žádosti o dotaci: 29. 11. 2019

•

Hodnocení žádostí Hodnotící komisí: cca začátek ledna 2020

•

Rozhodnutí komise, doplnění dokladů k Rozhodnutí a vydávání Rozhodnutí:
konec ledna 2020

•

Délka pilotního provozu: 24 měsíců
Termín předpokládaného pilotního provozu: 1. 2. 2020 – 28. 2. 2022

•

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, které je registrovaným
subjektem v ČR, tj. osoba, má vlastní identifikační číslo (IČO) a dále splňuje jedno z
následujících kritérií:
A.

je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se se zákonem č. 372/2011
Sb., Zákon o zdravotních službách (ZZS) a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň jsou poskytovateli sociálních služeb v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZSS), ve znění pozdějších
předpisů, a to služeb pobytových a terénních a ambulantních.

B.

je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se ZZS. Žadatel doloží, při
podání žádosti, spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb formou čestného
prohlášení, případně kopií smlouvy o partnerství.
Metodika str. 7
Příloha č.1
Metodiky

Náležitosti partnerské smlouvy

•

•

•

•

Partnerství je upraveno v čl. V Metodiky a rovněž v příloze
žádosti 1-Doklad o partnerství
V případě, kdy je žadatel oprávněným žadatelem podle
bodu B je SP povinnou součástí dokládaných skutečností
před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Obsah partnerské smlouvy vychází z platné legislativy a
jejím cílem je zajištění uskutečnění cílů programu ve formě
úspěšného pilotního provozu
Partnerská smlouva nastaví práva a povinnosti jednotlivých
stran, odpovědnost, podmínky ukončení partnerství, atp.

Žádost o dotaci

Identifikace žadatele
Časový harmonogram
Zdůvodnění a účel žádosti
Cílová skupina, Oblast, Role žadatele
Současný a plánovaný rozsah služeb, plánovaná terénní
služba
Plánované nastavení provázanosti zdravotní, sociální a
terénní služby
Plánované personální zajištění
Indikátory
Přílohy
Příloha č. 1 Metodiky

Přílohy žádosti o dotaci

1.

Doklady k oprávněnosti žadatele:

•

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotní
péče všeobecného praktického lékaře dle ZZS – formou
prosté kopie (nepovinné), v případě, že není dokládáno, je
nahrazeno čestným prohlášením

•

Rozhodnutí o registraci sociální služby dle ZSS starší 3 let
před dnem podání Žádosti – formou prosté kopie (nepovinné),
v případě, že není dokládáno, je nahrazeno čestným prohlášením

2.

Seznam zaměstnanců včetně jejich životopisů s podpisem

3.

Rozpočet způsobilých výdajů pilotního provozu

4.

Plán provozu pilotní ordinace

5.

Nepovinná příloha

Metodika str. 28-29

Personální obsazení týmu pilotní Ordinace

1.

lékař/lékaři v oboru všeobecného praktického
lékařství v souhrnném úvazku min. 0,2, případně na část
úvazku lékař/lékaři další primární péče

2.

všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez
odborného dohledu (přepočtený úvazek celkem 1,0)

3.

administrativní pracovník, který bude plnit rovněž
koordinační činnosti ve vztahu ke službám poskytovaným
dle ZSS, úvazek 0,5

4.

řidič přepravního vozidla pro výjezd do terénu s úvazkem
0,5

Metodika str. 12

Rozpočet

Viz příloha 3 Žádosti
•
Žadatel vyplní list „Rozpočet projektu celkem“
•
List „Soupis položek“
A.
obsahuje předpokládané typy výdajů na provoz jedné pilotní
Ordinace
B.
Ceny uvedené u jednotlivých položek představují
maximální hodnotu, kterou bude poskytovatel dotace za
danou položku hradit
•
Operativní leasing vozidla pro terénní službu
Metodika kap.XI

Indikátory ESF (2019-2022)

•

•

•

Indikátor 67001 – Kapacita podpořených osob (Cílová hodnota:
2 osoby)
Indikátor 67010 – Využívání podpořených služeb (Cílová
hodnota: 500 osob)
Indikátory jsou vykazovány v rámci pololetní Zprávy o realizaci,
kterou zpracovává příjemce a předkládá společně s Výkazem
způsobilých výdajů poskytovateli dotace
Metodika str.14

Finance

Na provoz jedné pilotní Ordinace je stanovaná max. výše dotace
7 492 454,00 Kč s DPH/2 roky
●

osobní náklady max. 3 794 880 Kč

●

operativní leasing max. 1 484 000 Kč

●

materiálově technické zázemí Ordinace max. 2 213 574 Kč



není požadováno kofinancování

Kapitola 11. Metodiky
Příloha 3. Žádosti

Finance - zálohy

•
•

•

50% do 30 dní od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
30% do 30 dní od schválení první Zprávy o realizaci a prvního
vyúčtování
20% na začátku roku 2021 (cca březen)

Podmínkou je plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Metodika str. 19

Hodnocení žádostí

1.

Posouzení oprávněnosti Žadatele

2.

Dodržení pravidel Programu tj. zda byly splněny všechny
formální náležitosti Žádosti o dotaci a zároveň všechny vstupní
podmínky Programu

3.

Odborné hodnocení - bodové hodnocení informací uvedených
v žádosti a přílohách
Seznam žádostí, 6 organizací, ostatní Seznam náhradníků
Metodika str. 31-35
Příloha č.2 Metodiky

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

= podmínky realizace
•

•

•

6 vybraných organizací bude vyzváno k doložení dokumentů nutných
k doložení náležitostí před vydáním Rozhodnutí o udělení dotace
V případě nedoložení některého povinného dokumentu bude Žadatel
vyzván k jeho doložení v určené lhůtě

Při nesplnění podmínek nebude Rozhodnutí o poskytnutí dotace
uděleno a bude vydáno Rozhodnutí o zamítnutí
Metodika str. 35-37
Příloha č. 3 Metodiky

Doklady před vydáním Rozhodnutí

•
•

•

•
•

•

Prostá kopie smlouvy o běžném účtu
Prostá kopie Rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb praktického lékaře podle
ZZS
Prostá kopie Rozhodnutí dokládající registraci sociální
služby dle ZSS za tři předcházející roky
Prostá kopie Smlouvy o partnerství
Seznam zaměstnanců, pokud došlo ke změně v době od
podání Žádosti o dotaci
Prostá kopie pracovní smlouvy (dohody o pracovní
činnosti, dohody o provedení práce) lékaře, všeobecné
zdravotní sestry, administrativního pracovníka a řidiče

•

•

Smlouva uzavřená mezi žadatelem a zdravotní
pojišťovnou.
Poskytovatel zdravotních služeb musí mít v průběhu celé
realizace pilotního provozu Ordinace uzavřenu
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, která v rámci
úpravy práv a povinností smluvních stran bude obsahovat
ujednání, jímž se Příjemce zaváže po dobu 24 měsíců od
zahájení poskytování zdravotních služeb v rámci Ordinace
vykazovat pojišťovně všechny poskytnuté zdravotní služby
pod dohodnutými kódy zdravotních výkonů a markery,
pro analytické účely též poskytnuté sociální služby.

Monitorování a změny

Typ Zprávy

Monitorovací období

Odevzdání Zprávy do

Průběžná (první)

1. 1. 2019 – 31. 3. 2020

30. 4. 2020

Průběžná/mimořádná

1. 4. 2020 – 31. 5. 2020

30. 6. 2020

Průběžná (druhá)

1. 4. 2020 – 30. 9. 2020

31. 10. 2020

Průběžná (třetí)

1. 10. 2020 – 31. 3. 2021

30. 4. 2021

Průběžná (čtvrtá)

1. 4. 2021 – 30. 9. 2021

31. 10. 2021

Závěrečná

1. 10. 2021 – 30. 1. 2022

28. 2. 2022

Monitorování

•

•



V uvedených intervalech bude Příjemce předkládat
Zprávu o realizaci včetně Výkazu podpořených osob a
Výkazu způsobilých výdajů (příloha č. 2 Metodiky)

Další monitorování zajistí Metodik dané Ordinace,
zaměstnanec MZd, který bude jednou měsíčně
předkládat zprávu věcně příslušnému útvaru
Při nedodržení povinností souvisejících s monitorováním hrozí

Příjemci sankce dle platného Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Kapitola IX. Metodiky
Příloha 4. Metodiky

Kontroly

•

•

•

1x za dobu pilotního provozu veřejnosprávní kontrola (dle Z. č.
320/2001 Sb.)
monitorovací návštěva - spočívající v prohlídce realizace
pilotního provozu a dokumentace související s realizací pilotního
provozu

další kontrolní subjekty oprávněné vykonat kontrolu – MPSV,
MF atd.
Metodika str. 38 - 39

Publicita

•

•

Informace o pilotním provozu a financování z EU v rámci projektu MZ
- webové stránky Příjemce po zahájení realizace pilotního provozu
Umístění alespoň jednoho povinného plakátu velikosti minimálně A3 s
informacemi o projektu a jeho financování z prostředků EU (vzor
příloha Metodiky)

Metodika str. 40 – 41
Příloha č.5 Metodiky

Děkujeme za pozornost
Prostor pro Vaše dotazy
Kontakty:
Mgr. Hana Šišková Grznárová, MBA
Projektová a finanční manažerka projektu, EFI 1
Odbor evropských fondů
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 973 091
mobil: +420 770 110 277
e-mail: Hana.SiskovaGrznarova@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Ing. Karolína Skalová
Metodik projektu, EFI I

Odbor evropských fondů a investičního rozvoje
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 972 347
e-mail: Karolina.Skalova@mzcr.cz,
www.mzcr.cz

