1. jednání Pracovní
skupiny zdravotnictví
RSK JMK
12. května 2021
od 13:00 hod.

Prosíme o dodržování pravidel jednání
1. Z důvodu zpracování zápisu bude jednání nahráváno (na začátku
jednání budou účastníci dotázáni, zda souhlasí)
2. V průběhu jednání zapínejte mikrofon a kameru pouze pokud
máte slovo
3. Přihlášení o slovo bude možné buď v chatu nebo „zvednutím“
ruky

4. Prostřednictvím chatu je možné posílat dotazy

Program jednání
1. Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (Informace o aktivitě)
2. Regionální akční plán pro území jihomoravského kraje 2021+ (Zdravotnictví)
3. REACT-EU, IROP 2021+ – termíny žádostí, spolufinancování
4. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (PO2. Zdravotnictví a sociální oblast)
5. Aktuální informace
6. Diskuze a různé
7. Závěr – stanovení předpokládaného termínu 2. jednání pracovní skupiny Zdravotnictví

PS Z

RSK JMK

NSK

▪ RSK JMK je dobrovolná platforma regionálních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje v
rámci území Jihomoravského kraje, bez právní subjektivity, má 23 členů
▪ 23. zasedání RSK JMK dne 28. května 2021 od 9:00 hod.
▪ Není součástí JMK, vznik v roce 2015, informace o jednáních a 7 pracovních skupinách na webu

www.rskjmk.cz
▪ Zástupce RSK JMK se účastní plenárních zasedání Národní stálé konference
▪ Podílí se na zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR, Strategii rozvoje JMK, komunikuje s

ministerstvy, Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ (dále RAP JMK), iniciaci procesu
přípravy projektů v území a další

Pracovní skupiny RSK JMK
• K projednání stěžejních odborných témat území kraje RSK vytváří pracovní skupiny. Pracovních

skupin se vedle vybraných členů nebo jejich náhradníků účastní odborníci (hosté) na
projednávanou problematiku nebo zástupci organizací působících v dotčeném oboru nebo
tematické oblasti.
• Existují tyto pracovní skupiny: vzdělávání a zaměstnanost; výzkum a inovace; cestovní ruch,
doprava; sociální oblast, zdravotnictví, životní prostředí.
• Výsledkem jednání pracovních skupin zřizovaných RSK mohou být přijatá doporučení, projednané
projekty, která jsou předložena k projednání na zasedání RSK.
• Pracovní skupiny se konají dle potřeby projednávaných témat (zpravidla před zasedáním RSK
JMK)

RAP JMK (IROP 2021+)
• RAP je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve
vybraných tématech, schvaluje RSK JMK, každý rok se vyhodnocuje, vazba na SRR ČR 2021+
•

Řeší 4 témata IROP 2021+ - Střední školství, Silnice II. třídy, Deinstitucionalizace sociálních
služeb, Zdravotnická záchranná služba (ZZS JMK)

• Předem schválená alokace IROP 2021+ pro jednotlivé kraje na základě domluvených kritérií AKČR
(pro ZZS nyní je jich navrženo celkem 10, Počet výjezdových skupin)

• Výzvy budou k připomínkování před vyhlášením, pravděpodobné termíny vyhlášení 4Q 2021/1Q
2022
• Nesoutěžní výzvy pro žadatele – předem schválené indikativní seznamy projektů (130% alokace)

• Pravidlo n+3,

Prioritizace projektů ZSS JMK (IROP 2021+)
Rozhodujícími kritérii jsou:
1. potřebnost realizace projektu s ohledem na dostupnost a zajištění služeb ZZS,
2. nákup zdravotnických vozidel a přístrojové techniky,
3. stupeň rozpracovanosti projektu (připravenost, časové hledisko realizace a návaznost na
již realizované projekty jako základní předpoklad pro jeho úspěšné naplnění),

• Navrženo k přípravě 17 projektů v celkové částce 795,375 mil. Kč

IROP 2021+, Specifický cíl 4. 3
Infrastruktura ve zdravotnictví

Indikativní přehled projektů do IROP 2021+–
žadatel ZSS
Seznam projektů

Stručný název
projektu

Celkové výdaje
projektu (v mil. Kč)

Předpokládaný
termín zahájení
realizace

Předpokládaný
termín ukončení
realizace

1

Výjezdová základna
letecké záchranné
služby

80

2022

2024

2

Aktivita RAP
„Zdravotnická
záchranná služba“

191

2021

2024

Seznam projektů

Stručný název
projektu

Celkové výdaje
projektu (v mil. Kč)

Předpokládaný
termín zahájení
realizace

Předpokládaný
termín ukončení
realizace

3

Sanitní vozidla RLP 72
ks

326,5

2022

2027

4

Osobní vozidla pro
setkávací systém 6 ks

12,7

2022

2026

5

Monitory životních
funkcí 60 ks

40,9

2022

2027

6

Výjezdová základna

80

2022

2024

7

Dýchacích přístrojů
20 ks

5,5

2022

2027

Seznam
projektů

Stručný název projektu

Celkové výdaje
projektu (v mil. Kč)

Předpokládaný
termín zahájení
realizace

Předpokládaný
termín ukončení
realizace

8

Krevní analyzátory 10 ks

2

2022

2027

9

Výpočetní technika

36,55

2022

2027

10

Komunikační technika

4,575

2022

2027

11

Vozidlo speciálních činností pro
5,5
transport víceúčelových kontejnerů

2023

2024

12

Vozidlo pro technický úsek

2022

2027

4

Seznam Stručný název projektu
projektů

Celkové výdaje
projektu (v mil. Kč)

Předpokládaný
termín zahájení
realizace

Předpokládaný
termín ukončení
realizace

13

Víceúčelový kontejner skříňového
typu

1

2023

2024

14

Přenosné přístroje pro
ultrazvukovou diagnostiku 10 ks

1,85

2022

2025

15

Vozidlo vedoucího lékaře pro
koordinaci a řízení posádek ZZS JM

1,8

2025

2027

16

Terénní čtyřkolka s přívěsem

0,4

2025

2027

17

Motocykl terénní 2 ks

1,1

2025

2027

Celkem

795,375

REACT-EU pro IROP 2014-2020 (2023)
Název příspěvkové
organizace
Zdravotnická záchranná služba
JMK
Nemocnice Vyškov
Nemocnice Letovice
Nemocnice TGM Hodonín

Název projektu
Pořízení sanitních vozidel RLP a přístrojového vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
(spolufinancování 10 %)
Nemocnice Vyškov – Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3
Rekonstrukce lůžkových oddělení následné péče
Obměna zdravotní techniky (Modernizace a rozvoj přístrojového vybavení v Nemocnici TGM Hodonín v návaznosti na
urgentní příjem)

Nemocnice TGM Hodonín

Modernizace přístrojů v Nemocnici TGM Hodonín

Nemocnice Znojmo

Rozvoj a modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – soubor přístrojového vybavení

Jihomoravské dětské léčebny

Rekonstrukce rehabilitace v hlavní budově, přístavba montovaných domků, přístrojové vybavení

Nemocnice Ivančice

Pořízení přístrojového vybavení a technologií krajské nemocnice zařazené do páteřní sítě poskytovatelů urgentní péče

Nemocnice Ivančice

Pořízení přístrojového vybavení a technologií krajské nemocnice s dlouhodobou lůžkovou a rehabilitační péčí

Nemocnice Kyjov
Nemocnice Kyjov

Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov
Rozvoj infektologického pracoviště a laboratorních kapacit Nemocnice Kyjov

Nemocnice Břeclav

Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje

Nemocnice Břeclav
Nemocnice Hustopeče
Celkem p.o.

Nemocnice Břeclav, p.o. - modernizace zdravotnické techniky
Zvýšení kvality péče pacientů Nemocnice Hustopeče

JMK

Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Bučovicích.

Celkové
předpokládané
výdaje v tis. Kč

č. výzvy

Datum podání
žádosti

95 000
94 130
35 000

97
98
99

5.5.2021/14:00
5.5.2021/14:00

148 992

98

5.5.2021/14:00

40 000

99

145 966

98

30 000

99

116 233

98

5.5.2021/14:01

31 065
115 706
32 290

99
98
100

5.5.2021/14:00

35 200
112 880
26 310
1 058 772

98
99
99

68 644

97

5.5.2021/14:01

Předpoklad podání
žádosti 13.5.2021

5.5.2021/14:01

Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2021+
Zdravotnictví a sociální oblast

Proces tvorby SRJMK 2021+

Analytická část

Odvětvová analýza

Regionální analýza

Tvorba SWOT analýz

Jednání pracovních
a expertních skupin

Strategická a implementační část

Strategická vize
kraje

Strategické cíle

Tematická opatření

Implementace a
monitorování

Strategická část
SRJMK 2021+

Prioritní osy SRJMK 21+

Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity

Zdravotnictví a sociální oblast
Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství
Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum
Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, cestovní ruch a bezpečnost

Zdravotnictví a sociální oblast

„Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“
Zdravotnictví

Specifický cíl 2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví
Sociální služby
Specifický cíl 2.2 Dostupné sociální služby
Stárnutí obyvatelstva
Specifický cíl 2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí

Soudržná společnost
Specifický cíl 2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení

oblast zdravotnictví

Specifický cíl 2.1 Vytvoření systému udržitelného
zdravotnictví
TO 2.1.1

Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na území kraje

TO 2.1.2

Zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu

TO 2.1.3

Podpora paliativní péče ve zdravotnictví

TO 2.1.4

Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotních služeb

TO 2.1.5

Zajištění kvalitních personálních kapacit ve zdravotnictví

oblast zdravotnictví

Specifický cíl 2.1 Vytvoření systému udržitelného
zdravotnictví
TO 2.1.6

Podpora elektronizace zdravotnictví, eHealth a telemedicíny v Jihomoravském kraji

TO 2.1.7

Posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů zdravotní péče v
Jihomoravském kraji

TO 2.1.8

Podpora sociálně-zdravotního pomezí

TO 2.1.9

Podpora osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva

SMART pilotní
projektové záměry

Využití nových technologií v oblasti tísňové péče

Bezstarostné parkování

Zvýšení vybavenosti složek IZS defibrilátory

CO DÁL?
květen – červen 2021

červen 2021

projednání SRJMK 2021+ v rámci poradních orgánů kraje

projednání a schválení SRJMK 2021+ ve volených orgánech kraje

květen - červen 2021

tvorba Akčního plánu SRJMK na období 2022-2023 v odborných skupinách

červenec – září 2021

připomínkování a projednání Akčního plánu SRJMK na období 2022-2023 v
pracovních skupinách, participace veřejnosti

KONTAKTY
Tomáš Kubíček
kubicek.tomas@jmk.cz
541 651 363

www.lepsikraj.cz
Pavel Fišer
fiser.pavel@jmk.cz

541 651 348

Informační systém
projektových záměrů

www.projektovezamery.cz

• gesce MMR, návaznost na NIP (nad 50 mil.)
• sběr informací o projekční kapacitě v krajích
• hlavní administrátoři IS na MMR, regionální sekretariáty RSK
• stakeholdeři v území budou mít přihlašovací údaje a budou moci
vkládat projekty v různých fázích připravenosti
• proběhnou výukové semináře, bude vytvořen výukový materiál
• tvorba IS v před-finální fázi

• Aktuální informace
• Diskuze a různé

• Závěr – stanovení předpokládaného termínu 2.
jednání PS Z (srpen/září 2021)

DĚKUJI ZA POZORNOST

