INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC212-2018-33

Prioritná os

2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:

2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska
zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho
prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych
služieb na komunitné

Špecifický cieľ:

2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti

Schéma
štátnej
pomoci/Schéma pomoci
de minimis:

neuplatňuje sa

Typ výzvy:

uzavretá

Termín vyhlásenia:

28.08.2018

Termín uzavretia:

23.11.2018

Výška NFP
projekt:

na

1

V rámci výzvy nie je stanovená minimálna výška príspevku.
Maximálna výška príspevku je stanovená na 700 tis. EUR.

Časová oprávnenosť Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na dobu 24 mesiacov od
realizácie projektu: účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu predstavuje 70 mil. EUR (zdroj EÚ).
K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou
financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len
„Stratégia financovania EŠIF“), ktorá je zverejnená na webovom sídle www.finance.gov.sk. Zdroje EÚ a zdroje
štátneho rozpočtu tvoria spolu nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

Financovanie projektu
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami
stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:

Spôsob financovania
•

predfinancovanie,

•

refundácia alebo

•

kombinácia uvedených spôsobov.

Oprávnenosť žiadateľa
a)

subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC alebo obec a VÚC) – platí
zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve,

v prípade, ak je v PZ ako forma

b)

nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n. o.“), 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“.
Platí v prípade, ak je v PZ ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona
o n. o.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
V rámci špecifického cieľa 2.1.2: „Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:
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.).
Zároveň sú oprávnené aj výdavky na informovanie a komunikáciu spojené s realizáciou projektu.
Oprávnené aktivity spadajú pod ciele HP UR: Podpora začleňovania a boj proti chudobe; Ochrana životného prostredia
a podpora efektívneho využívania zdrojov; Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality.
Vysvetlivky:
1
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 302/2001Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) , a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2
Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z IROP. Musia byť v súlade s podmienkami
oprávnenosti výdavkov definovanými v prílohe č. 6 „Pravidlá oprávnenosti výdavkov“, ktorých súčasťou je aj
zoznam oprávnených výdavkov a limity oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky musia zároveň spĺňať kritériá
hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti poskytnutých finančných prostriedkov. Ide o:
021 – Stavby
Pozn.: Výdavky rozpočtu stavby, ktoré nie je možné riadne špecifikovať, a ktoré nie sú riadne zdôvodnené napr. rozpočtové položky
ako ostatné, PPV, podružný materiál, ostatné práce, stravné, nepredvídané práce, nešpecifikované práce, indexácia a pod. budú
považované za neoprávnené.

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
023 - Dopravné prostriedky
029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Pozn. biologická rekultivácia ako hnojenie pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných kríkov je neoprávnená.

518 - Ostatné služby
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
Limity výdavkov:
•

stavebný dozor max. 2 % zo stavby,

•

5-miestne motorové vozidlo bez úpravy: max. vo výške 20.000,00 EUR s DPH,

•

rezerva na nepredvídané výdavky,

•

dodatočné výdavky na stavebné práce: max. 2,5 % COV projektu na stavebné práce,

•

dodatočné výdavky na služby stavebného dozoru: max. 2,5 % COV projektu na poskytnutie služby stavebného
dozoru,

•

dočasný pútač: max. 500,00 EUR bez DPH/1 pútač,

•

stála tabuľa: max. 300,00 EUR bez DPH/1 tabuľa,

•

plagát: max. 30,00 bez DPH/1 plagát,

•

energetický certifikát, energetický audit, tepelno-technický posudok a pod. vydaný pred
prístavbou/nadstavbou/rekonštrukciou, ktorý je potrebný na výpočet merateľných ukazovateľov: max.
6.000,00 EUR.

Oprávnenosť miesta realizácie
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu (ďalej len „MRR“). Za
oprávnené územie sa považujú oprávnené spádové oblasti v samospráve pre umiestnenie CIZS a k tomu definované
obce s rankingom 1 alebo 2 podľa zoznamu oprávnených spádových oblastí uvedeného v prílohe č. V 05 tejto výzvy,
lokalizované na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Celkovo 165 obcí a miest.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podporované oblasti
Miestny rozvoj
Zdravotníctvo
V prípade lekárov všeobecných a špecializovaných ambulancií platí: ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS, musí mať
uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.
V prípade, že predmetom projektu je zavedenie sociálnej služby, musí byť preukázané, že:

a)

poskytovateľ tejto sociálnej služby je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo do 3 mesiacov
od kolaudačného rozhodnutia, resp. od ukončenia fyzickej realizácie projektu bude do tohto registra zapísaný.

b)

potvrdenie príslušnej obce/VÚC, že služba je hradená z verejných zdrojov.

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP len v prípade, ak mu už bola vydaná hodnotiaca správa k Projektovému zámeru.
Uvedená podmienka je splnená aj vydaním negatívnej hodnotiacej správy, v takom prípade však žiadateľ musí
odstrániť nedostatky v správe identifikované.
V prípade oprávnenosti žiadateľa platí, že nezisková organizácia musí byť zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z.
z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zakladateľom
ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené
“Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“.
CIZS zabezpečujú pre relevantnú spádovú oblasť efektívne a integrované poskytovanie služieb zdravotného a
sociálneho charakteru:

•

•

•

povinné služby:

-

všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (1 lekár v rozsahu ekvivalentu plného
pracovného úväzku, ďalší lekári v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku)

-

všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast (1 lekár v rozsahu minimálne ekvivalentu
polovičného pracovného úväzku)

-

špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť (1 lekár v rozsahu minimálne
ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku)

fakultatívne služby:

-

špecializovaná zubno-lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť (1 lekár v rozsahu ekvivalentu 0,1
pracovného úväzku) a/alebo

-

iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť (2 lekári poskytujúci špecializovanú inú
ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára).

ďalšie služby, ktoré môžu byť CIZS integrované:

-

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

-

odberové pracovisko,

-

stacionár,

-

liečebná rehabilitácia,

-

zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom
špecializačnom odbore,

-

komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy,

-

logopéd,

-

psychológ,

-

kancelária špecializovaného sociálneho poradenstva,

-

denné centrum sociálnych služieb.

Žiadateľ preukazuje majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom projektu, alebo na ktorých sa
bude projekt realizovať. Pri preukazovaní splnenia podmienky platí nasledovné:
a)

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 (v prípade modernizácie existujúcej infraštruktúry).

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, a ktorý z hľadiska svojich aktivít zasahuje do územia sústavy NATURA 2000,
nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000.

Žiadateľ preukazuje transparentnosť výberu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb do CIZS v
súlade s metodikou pre realizáciu a fungovanie CIZS.
Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom lekára, ktorý pôsobí v oprávnenej spádovej oblasti
minimálne dva roky. Podmienka dlhodobého pôsobenia v oprávnenej spádovej oblasti sa vzťahuje na osobu lekára,
nie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tzn. aj v prípade, ak lekár v posledných dvoch rokoch zmenil formu, akou
vykonáva povolanie lekára (napr. založil s. r. o.), podmienka minimálne dvojročného pôsobenia v oprávnenej spádovej
oblasti sa posudzuje bez ohľadu na túto zmenu. Zároveň má poskytovateľ v oprávnenej spádovej oblasti kmeň
pacientov.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v danom
odbore so všetkými zdravotnými poisťovňami.
Ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár, ktorý bude poskytovať
zdravotnú starostlivosť v CIZS, musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými
zdravotnými poisťovňami.
Podmienky spustenia prevádzky CIZS
a) Spustenie prevádzky poskytovania zdravotnej starostlivosti: Prijímateľ spustí prevádzku CIZS najneskôr
do 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia v rozsahu minimálne 50% všetkých úväzkov
uvedených v PZ a ŽoNFP.
b) Spustenie prevádzky poskytovania sociálnych služieb (ak relevantné): Prijímateľ spustí prevádzku
poskytovania sociálnych služieb v plnom rozsahu najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného
rozhodnutia.
c)

Naplnenie prevádzky CIZS poskytovateľmi služieb: Prijímateľ naplní prevádzku v plnom rozsahu podľa
schválenej žiadosti o NFP najneskôr do12 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp.
ukončenia fyzickej realizácie projektu, ak sa k projektu nevyžadovalo kolaudačné konanie.

Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá ŽoNFP, vrátane všetkých príloh prostredníctvom:
a)

elektronickej schránky MZ SR na portáli Slovensko.sk,

b)

v listinnej podobe na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
sekcia európskych programov a projektov
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 Bratislava 37
Žiadateľ je v zmysle § 19 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme
určenej SO pre IROP. V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, SO pre IROP zastaví
konanie o ŽoNFP a informuje o tom žiadateľa.
Žiadosť o NFP sa považuje za riadne doručenú, ak ŽoNFP je vypracovaná v slovenskom jazyku a písmom, umožňujúcim
rozpoznanie textu, t. j. tak, aby bolo možné objektívne posúdenie obsahu ŽoNFP. V prípade príloh predložených v
inom ako slovenskom jazyku, musí byť priložený certifikovaný preklad do slovenského jazyka. Preklad do
slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku.
Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať ŽoNFP včas je:

-

dátum odovzdania prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň

-

dátum odovzdania písomnej verzie ŽoNFP osobne na SO pre IROP v čase úradných hodín podateľne, t.j.
pondelok až štvrtok od 8:00 do 15:00 hod., piatok od 8:00 do 14:00 hod., alebo

-

dátum odovzdania na poštovú, resp. Inú prepravu, alebo

-

dátum podania do elektronickej schránky SO pre IROP.

ŽoNFP je doručená v určenej forme, ak je formulár ŽoNFP doručený na SO pre IROP prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+ a zároveň v elektronickej forme podľa zákona č. 305/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o e-Governmente“) alebo
v listinnej (tlačenej) podobe. Predkladaný formulár ŽoNFP v listinnej podobe musí byť identický s elektronickým
výstupom formulára z ITMS2014+.

