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SC 2.3 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A PÉČE 

O ZDRAVÍ 

 

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.3  
Aktivita – deinstitucionalizace psychiatrické péče  

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.  Potřebnost 

ANO – Projekt je v souladu se Strategií reformy 
psychiatrické péče. 

NE – Projekt není v souladu se Strategií reformy 
psychiatrické péče. 

 Strategie reformy 
psychiatrické péče 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 
 
 

Žadatel je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění. 

Proveditelnost 

ANO – Žadatel je držitelem oprávnění nebo 
registrace k poskytování zdravotní péče podle 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování. 
NE – Žadatel není držitelem oprávnění nebo 
registrace k poskytování zdravotní péče podle 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování. 
NERELEVANTNÍ – žadatelem je kraj, obec, 
dobrovolný svazek obcí nebo církev. 
 

 oprávnění nebo registrace 
k poskytování zdravotních 
služeb dle zákona 
č.372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a 
podmínkách jejich 
poskytování v platném 
znění  
 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Proveditelnost 
Účelnost 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu  
 

Projekt není zaměřen na investice do infrastruktury pro 
poskytování dlouhodobé lůžkové péče v psychiatrických 
nemocnicích. 

Účelnost 

ANO – Projekt není zaměřen na investice do 
infrastruktury dlouhodobé péče v psychiatrických 
nemocnicích. 

NE -  Projekt je zaměřen na investice do 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 
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infrastruktury dlouhodobé péče v psychiatrických 
nemocnicích. 

Projekt plní standardy lůžkové akutní psychiatrické péče ve 
všeobecných nemocnicích. 

Účelnost 

ANO – Projekt naplňuje standardy lůžkové 
psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích. 

NE – Projekt nenaplňuje standardy lůžkové 
psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na 
naplňování standardů lůžkové psychiatrické péče 
ve všeobecných nemocnicích. 

 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 

 Standardy lůžkové 
psychiatrické péče ve 
všeobecných nemocnicích 

 Stanovisko MZČR 

Projekt plní standardy Center duševního zdraví.  Účelnost 

ANO – Projekt naplňuje standardy Center 
duševního zdraví. 

NE – Projekt nenaplňuje standardy Center 
duševního zdraví.  

Nerelevantní – Projekt není zaměřen na 
naplňování standardů Center duševního zdraví. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 
Standardy Center 
duševního zdraví 

 Stanovisko MZČR 

Žadatel doložil souhlas plátce péče s realizací projektu 
v případě, že bude docházet k rozšíření rozsahu poskytovaných 
hrazených zdravotních služeb. 

Potřebnost  
Účelnost 

ANO – Příjemce doložil souhlas plátce péče. 

NE – Příjemce nedoložil souhlas plátce péče. 

NERELEVANTNÍ – V případě, že nebude 
docházet k rozšíření rozsahu poskytovaných 
hrazených zdravotních služeb. 

 žádost o podporu 

 vyjádření VZP v případě 
nasmlouvání zdravotní péče 
v příslušném zdravotnickém 
zařízení z více jak 80 %   

 vyjádření Svazu 
zdravotních pojišťoven 
v případě nasmlouvání 
zdravotní péče z více jak 80 
% 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním 
cenám. 

Hospodárnost 

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám. 

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
neodpovídají tržním cenám. 

 žádost o podporu 

 příloha pravidel – průzkum 
trhu 

 příloha žádosti – podklad 
pro hodnocení projektu  
 
 
 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na 
hlavní aktivity projektu. 

Hospodárnost ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
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na hlavní aktivity projektu. 

NE – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně než 
85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní 
aktivity projektu. 

pro hodnocení projektu  

 specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 
  

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají 
cílům projektu. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu  

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. Proveditelnost 

ANO - Harmonogram realizace projektu je reálný 
a proveditelný. 

NE - Harmonogram realizace projektu není reálný 
a proveditelný. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu  
 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně 
stanovené hodnoty ukazatelů.  

Efektivnost  
Hospodárnost 

ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů. 

NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů. 

Nerelevantní – Nemusí se provádět. 

 

 MS2014+ 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 

 specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

 


