
URGENTNÍ
PŘÍJMY

RENARDS, a.s. . www.renards.cz

URGENTNÍ PŘÍJMY

KDO může žádat?
· poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů (celkem 96 nemocnic)

NA CO lze získat podporu?
· stavby, rekonstrukce, modernizace pracovišť urgentních příjmů

· pořízení zdravotnické techniky dle typu urgentního příjmu na základě doporučeného seznamu techniky
pro jednotlivé lékařské obory

· hardware a software sloužící ke komunikaci a předávání pacientských dat ze ZZS

· podporované obory:

o Urgentní příjmy 1. typu - Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace),
JIP, ARO, semiintenzivní péče, Radiologie a zobrazovací metody, Laboratoře, Chirurgie, ortopedie a
traumatologie, Kardiologie a kardiochirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Vnitřní lékařství (interna)
včetně pneumologie, Gynekologie včetně porodnictví, Popáleninová medicína, Dětské lékařství

o Urgentní příjmy 2. typu - Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace),
JIP, ARO, semiintenzivní péče, Radiologie a zobrazovací metody, Laboratoře, Chirurgie, ortopedie a
traumatologie, Vnitřní lékařství (interna) včetně pneumologie, Gynekologie včetně porodnictví

KDY lze žádat?
· příjem žádostí do 30.9. 2021

KOLIK lze získat?
· výše dotace na jednoho žadatele 50 mil. Kč – 500 mil. Kč pro urgentní příjmy typu 1

· výše dotace na jeden projekt 20 mil. Kč – 150 mil. Kč pro urgentní příjmy typu 2

· míra dotace činí 100 % ze způsobilých výdajů projektu

· celková alokace činí 7,98 mld. Kč

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
· na urgentní příjmy typu 1 může 1 žadatel podat 3 žádosti o dotaci

· na urgentní příjmy typu 2 může 1 žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci

· žadatel musí doložit pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro projekt relevantní

· u projektů novostaveb zakládajících stavební řízení, žadatel musí doložit pravomocné stavební povolení
(příp. ekvivalentní dokument)

· u projektů stavebních úprav musí žadatel doložit alespoň žádost o stavební povolení (příp. ekvivalentní
dokument), pravomocné stavební povolení musí doložit do 6 měsíců od podání žádosti o dotaci.

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-vydava-metodicky-pokyn-pro-zrizeni-a-vedeni-urgentnich-prijmu/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-vybaven%C3%AD-POA.pdf
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· v případě projektů společného stavebního a územního řízení žadatel musí doložit pravomocné společné
povolení

· žadatel musí doložit Stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví, a to u projektu, jehož
součástí je pořízení přístrojového vybavení s pořizovací cenou vyšší než 5 mil. Kč bez DPH / 1 ks

· žadatel musí doložit seznam a specifikaci pořizovaného přístrojového vybavení vč. průzkumu trhu za
účelem stanovení ceny do projektu

· výdaje na nákup nemovitosti, demolice, zpracování projektové žádosti a administraci VŘ nejsou způsobilé

· financování ex-post na základě uhrazených faktur dodavatelům

· časová způsobilost výdajů je v období 1.2.2020 – 31.12.2023

· realizace projektu musí být dokončena do 31.12.2023

· udržitelnost činí 5 let

NA KOHO je možné se obrátit?

Mgr. Ondřej Stolar . stolar@renards.cz . 731 656 847
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