INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

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:

09.04.2018

Termín uzavretia:

08.06.2018

Trvanie projektu

Max. 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP

Výška NFP na 1 projekt

Min. nie je stanovená
Max. 700 000 EUR (EFRR)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ (EFRR) vyčlenených na výzvu predstavuje 70 mil. EUR.
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, ktorá je
zverejnená na webovom sídle www.finance.gov.sk. Zdroje EÚ a zdroje štátneho rozpočtu tvoria spolu nenávratný
finančný príspevok.

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:
Typ žiadateľa
subjekty verejnej správy
(obce a VÚC) 1
neziskové organizácie 2

1

COV

EFRR z COV

ŠR z COV

Vlastné zdroje
žiadateľa minimálne
spolufinancovanie
VZ

100 %

85 %

10 %

5%

100 %

85 %

10 %

5%

Zdroj
financovania

NFP zo zdrojov IROP maximálna výška
príspevku

Podľa 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 žiadateľa
Pri PZ je oprávneným žiadateľom subjekt územnej samosprávy – obec, VÚC.
V PZ žiadateľ záväzne uvedie, kto bude žiadateľom ŽoNFP (podľa formy zabezpečenia partnerstva CIZS určenej v PZ
(pozrieť aj PPP č. 38).
Určenie podmienky k ŽoNFP:
Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom bude:
•
•

subjekty územnej samosprávy obec, VÚC – platí v prípade, ak v PZ je ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS
určená zmluva o partnerstve;
nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení 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“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako
forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je
vyhlásená táto výzva. Zároveň sú oprávnené aj výdavky na informovanie a komunikáciu spojené s realizáciou 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.)
Vo výzve sú pre žiadateľa oprávnené aj podporné aktivity 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.
Aktivity, ktoré už boli zrealizované, resp. sa už realizujú zo strany oprávneného žiadateľa, nie sú oprávnené na
financovanie. Za oprávnené aktivity sa považujú iba tie, ktoré sa začnú realizovať až na základe uzatvorenia zmluvy
o NFP.
Žiadateľ preukazuje, že nezačal fyzickú realizáciu oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením PZ a ani
pred predložením ŽoNFP na SO pre IROP.
Uvedené sa nevzťahuje na vypracovanie architektonickej štúdie CIZS, projektovej dokumentácie CIZS a energetických
posudkov v súvislosti s typmi aktivít A), B) a C).

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. Pri PZ sa hospodárnosť
neposudzuje. Pre účely PZ žiadateľ predkladá iba rámcový rozpočet.

Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem
V prípade výzvy na predkladanie PZ má podmienka informatívny charakter. Splnenie podmienky sa vzťahuje na
konanie o ŽoNFP.
Podrobný popis podmienky je uvedený v PpŽ v kap. 2.10, ktorá je prílohou č. 3 výzvy. Pri posudzovaní PZ sa nepožaduje
preukázanie generovania príjmov. Pri PZ sa posudzuje vecná oprávnenosť výdavkov.

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 5 tejto výzvy.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania PZ
Žiadosť o posúdenie PZ sa predkladá v stanovej lehote v písomnej forme na adresu pre podanie PZ jedným z
nasledovných spôsobov:
1.
2.
3.

osobne na podateľňu MZ SR počas úradných hodín podateľne v pondelok až štvrtok: 8:00 - 15:00 hod., v piatok:
od 8:00 - 14:00 hod., najneskôr však do 12:00 hod. v posledný deň dátumu určeného ako dátum uzavretia výzvy,
prostredníctvom pošty, kuriérskou službou najneskôr v posledný deň dátumu určeného ako dátum uzavretia
výzvy,
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou
elektronickou pečaťou.

Dátum doručenia PZ (odoslanie elektronicky alebo podanie na prepravu) musí byť overiteľný.
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
Žiadateľ pri predkladaní PZ vypĺňa „Test pre posúdenie lokálneho vplyvu projektu a vylúčenie štátnej pomoci/pomoci
de minimis pre podporený projekt“ za účelom preukázania, že ide o lokálny vplyv projektu žiadateľa. Ak sa testom
nepotvrdí lokálny vplyv projektu, bude takýto projekt neoprávnený z dôvodu, že výzva je určená pre financovanie
projektov mimo pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis.
Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
Žiadateľ preukazuje majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom projektu, alebo na ktorých sa
bude projekt realizovať. Pri preukazovaní splnenia podmienky platí nasledovné:
•
•
•

Obec 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).
VÚC 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).
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).

Za modernizáciu existujúcej infraštruktúry sa považuje typ aktivity B.) a C.).
Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia
udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu (počas celej doby udržateľnosti
projektu).
Podmienka súladu ŽoNFP s PZ
Pri predkladaní ŽoNFP musí byť dodržaný súlad medzi predloženým PZ a predloženou ŽoNFP v nasledovných
častiach:
•
•

súlad s intervenčnou stratégiou IROP;
súlad s metodikou pre realizáciu a fungovanie CIZS s dôrazom na:

a)
•
•
•
•

definovanie zloženia povinných služieb - všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť, minimálne
personálne zabezpečenie,
b) špecifikovanie jednotlivých druhov fakultatívnych služieb, ak relevantné;
súlad so zoznamom oprávnených spádových oblastí a umiestnenie CIZS podľa definovaných obcí v oprávnenej
spádovej oblasti;
súlad majetkovo-právnych vzťahov – realizácia projektu na určenom majetku/nehnuteľnosti;
súlad architektonickej štúdie s projektovou stavebnou dokumentáciou (rozloženie využitia jednotlivých
priestorov v kontexte poskytovaných služieb, priestorové a architektonické požiadavky);
určenie formy zabezpečenia partnerstva v CIZS.

Pri predkladaní ŽoNFP je prípustná úprava – zvýšenie výšky NFP na úrovni 10 % z oprávnených výdavkov, pričom
súbežne musia byť splnené nasledovné podmienky:
•
•
•
•
•
•

nesmie byť prekročená maximálna výška NFP stanovená v podmienke poskytnutia príspevku č. 2 musia byť
dodržané finančné a percentuálne limity stanovené výzvou;
výdavok musí byť v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov definovaných vo výzve;
úprava NFP musí byť riadne zdôvodnená;
úprava NFP musí byť viazaná na vecnú stránku projektu spojenú s rozšírením alebo doplnením výdavkov resp.
precizovaním a úpravou rozpočtovaných výdavkov v projektovom zámere (napr. v súvislosti s výkaz výmer k
stavbe);
úprava NFP musí byť realizovaná so zreteľom na podmienku hospodárnosti a vecnej oprávnenosti;
úprava NFP sa môže realizovať vo vzťahu ku každej aktivite

Špecifické podmienky poskytnutia príspevku
•

Podmienka transparentného výberu poskytovateľov do CIZS:

Žiadateľ predkladá dokumenty preukazujúce transparentnosť výberu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a
sociálnych služieb do CIZS v súlade s metodikou pre realizáciu a fungovanie CIZS (kap. 9.3 Transparentnosť výberu
poskytovateľov služieb). Požaduje sa preukázanie toho, že pri výbere lekárov nedošlo k diskriminácii a že informácie
o zriaďovaní CIZS boli dostupné všetkým potenciálnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v CIZS.
•

Podmienka pre zaradenie poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých
a všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast do CIZS:

a) 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.
Ak sa takýto poskytovateľ/lekár ktorý má záujem o presun do CIZS v oprávnenej spádovej oblasti nenachádza, je
možné osloviť poskytovateľa/lekára aj z iného regiónu alebo rezidenta, na ktorých sa nevzťahuje podmienka
minimálne dvojročného pôsobenia a podmienka kmeňa pacientov v oprávnenej spádovej oblasti;
b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v
danom odbore so všetkými zdravotnými poisťovňami,
c) 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 výzvy na predkladanie PZ má podmienka č. 34 c) informatívny charakter. Splnenie tejto podmienky
sa vzťahuje na termín uvedený v tejto podmienke. Podmienka zaradenia poskytovateľov ambulantnej
zdravotnej starostlivosti, ktorým je špecialista – gynekológ, stomatológ do CIZS.
•

Podmienka zaradenia poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je špecialista –
gynekológ, stomatológ do CIZS:

a) Prioritne musí ísť o špecialistu, ktorý už v danej spádovej oblasti zdravotnú starostlivosť poskytuje.
Ak sa takýto poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár v oprávnenej spádovej oblasti nenachádza alebo neprejavil
záujem o presun do CIZS, je možné osloviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti/lekára aj z iného regiónu;

b) 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 výzvy na predkladanie PZ má podmienka č. 35 b) informatívny charakter. Splnenie tejto podmienky
sa vzťahuje na termín uvedený v tejto podmienke.
•
•
•

Podmienka zaradenia poskytovateľov sociálnych služieb do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ak
relevantné)
Podmienka zavedenia povinných služieb poskytovaných v CIZS
Podmienka preukázania formy zabezpečenia partnerstva CIZS

Žiadateľ záväzne uvedie budúcu formu zabezpečenia partnerstva v CIZS, ktorou je:
alternatíva 1.: zmluva o partnerstve v prípade, ak žiadateľom o poskytnutie NFP bude obec, VÚC, alebo
alternatíva 2.: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby minimálne v rozsahu „zabezpečenie
integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“.
Forma zabezpečenia partnerstva v CIZS (v súlade s metodikou pre realizáciu a fungovanie CIZS kap. 10 s názvom
Forma zabezpečenia partnerstva v CIZS), ktorú žiadateľ určí v PZ je záväzná. Predloženie ŽoNFP s inou formou
zabezpečenia partnerstva v CIZS ako bola uvedená v PZ je považované za nesplnenie podmienok poskytnutia
príspevku.
•
•

Podmienka súladu so schváleným komunitným plánom pri poskytovaní sociálnych služieb/koncepciou rozvoja
sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnych služieb (ak relevantné)
Podmienka spustenia prevádzky CIZS

Podrobnejší popis jednotlivých podmienok je uvedený vo výzve a v jej prílohách.

