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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 – zvýšení kvality vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie  

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v oboru 
perinatologie nebo onkogynekologie a je uvedený ve Věstníku 
MZd, definujícím síť specializovaných pracovišť.   

Potřebnost 
ANO - Žadatel je uveden ve Věstníku MZd. 

NE - Žadatel není uveden ve Věstníku MZd. 

 Věstníky MZd (částka 
3/2013; 3/2014; 11/2015; 
7/2013; 2/2014) 

Je doložen souhlas přístrojové komise pro přístroje, u kterých 
vzniká povinnost schválení. 

Potřebnost  

ANO - K projektu je doložen souhlas přístrojové 
komise. 
 
NE - K projektu není doložen souhlas přístrojové 
komise. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti - souhlas 
přístrojové komise 

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 

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 žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 
 
 

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

Hospodárnost 

ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivitu projektu. 

NE - Z rozpočtu projektu není zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivitu projektu. 

 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce  

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
odpovídají cílům projektu. 

NE - Cílové hodnoty monitorovacích 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 
hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě. 

Efektivnost  
Hospodárnost 

ANO - Projekt dosáhl min. bodové hodnoty. 

NE - Projekt nedosáhl min. bodové hodnoty. 

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

 příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

 MS2014+ 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 

 


