Informačný materiál k výzve - Integrovaný regionálny operačný program
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

O nenávratný finančný príspevok môže žiadať iba ten žiadateľ, ktorý sa zapojil do výzvy
o projektový zámer s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8, ktorá bola vyhlásená dňa 09.04. 2018
a uzavretá 08.06. 2018.

Kód výzvy
Špecifický cieľ

IROP-PO2-SC212-2018-33
2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti

Dátum vyhlásenia

28. august 2018

Dátum uzavretia

23. november 2018

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu

70 000 000 €

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa

5%

Maximálna výška príspevku

700 000 €

Oprávnené miesto realizácie

Príloha – zoznam oblastí pre CIZS

Oprávnené výdavky

Príloha – zoznam oprávnených výdavkov

Oprávnení žiadatelia:


subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC alebo obec a VÚC) – platí v prípade, ak je v PZ ako
forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve;



nezisková organizácia, zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb
zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“.

Hlavné aktivity realizácie projektu:

V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:

A. výstavba nových budov,
B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
existujúcich stavebných objektov,
D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným
internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
G. budovanie bezbariérových prístupov,
H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené typy aktivít D. až G. musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B.
alebo C.
K typu oprávnenej aktivity B. alebo C. si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity H.

Majetkovo-právne vzťahy:

Obec, VÚC alebo Nezisková organizácia je vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom pozemkov (v
prípade výstavby novej infraštruktúry), resp. vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom existujúcej
infraštruktúry zdravotníckych zariadení.

Verejné obstarávanie

Žiadateľ musí mať pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na
stavbu. Podmienka „vyhláseného verejného obstarávania“ je splnená aj vtedy, ak žiadateľ, ktorému
bola pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP doručená výzva na preukázanie splnenia
podmienky poskytnutia príspevku, preukáže jej splnenie dokladu o odoslaní výzvy na predkladanie
ponúk na jej zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania.

Povinné služby v Centrách integrovanej zdravotnej infraštruktúry



všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých ( 1 lekár - plný pracovný úväzok )



všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast ( 1 lekár – polovičný pracovný úväzok )



špecializovaná gynekologická ambulantná starostlivosť ( rozsah 0,2 pracovného úväzku )

