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1. Základní rámec programu
1.1 Název programu
Dotační program Jihočeského kraje „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“.
Jedná se o dotační program neinvestičního charakteru.

1.2 Preambule
Jihočeský kraj ve snaze podpořit zajištění dostupnosti kvalifikovaných zdravotních služeb obyvatelstvu zavádí
dotační program zaměřený na posílení zájmu lékařů o poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje.
Motivační podpora je cílena pro zřízení místa poskytování zdravotní péče v předem vybraném oboru zdravotní
péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb, a to na základě spolupráce s Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou (dále jen VZP ČR), vše po projednání a příslibu motivační podpory ze strany obce v místě
poskytování zdravotních služeb.

1.3 Úvodní ustanovení
1. Název dotačního programu: Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji (dále jen dotační program).
2. Dotační program je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.
3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihočeského kraje na podporu
stanoveného účelu činí 5 000 000 Kč pro rok 2022. Program je koncipován jako kontinuální a o jeho změnách
nebo ukončení rozhoduje rada kraje.
4. Dotační program je v souladu s programovými dokumenty zejména s Programem rozvoje Jihočeského kraje
2021–2027.
5. Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele
Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování
zdravotních služeb.
6. Zdravotní péčí se rozumí poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Poskytovatel zdravotních služeb musí mít uzavřenou smlouvu na poskytování a úhradu hrazených služeb dle
zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

2. Pravidla dotačního programu
2.1. Oprávněný žadatel o dotaci
1. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba způsobilá k samostatnému výkonu lékařského povolání v daném
oboru zdravotní péče, které ke dni podání žádosti doposud nebylo vydáno oprávnění k poskytování zdravotních
služeb na území Jihočeského kraje, a která se chystá poskytovat lékařskou péči v předem vybraném oboru
zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje, ať už
jako fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „lékař“).
2. Fyzická osoba způsobilá k samostatnému výkonu lékařského povolání je oprávněnou osobou i v případě,
kdy bude chtít vykonávat své povolání v zaměstnaneckém poměru u oprávněného poskytovatele zdravotních
služeb, který již má oprávnění pro poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje, avšak
ne v daném oboru a místě poskytování zdravotní péče stanovené výzvou dotačního programu. Rovněž tak
je oprávněným žadatelem, pokud by šlo o zaměstnanecký poměr u subjektu, který doposud nemá oprávnění
k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje.
3. Oprávněnou osobou není lékař poskytující zdravotní služby na území Jihočeského kraje, a to ani v případě,
že doposud vykonává/vykonával zdravotní péči v zaměstnaneckém poměru u poskytovatele zdravotních služeb
lůžkové péče s místem poskytování v Jihočeském kraji.
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2.2

Předmět dotace, podmínky pro poskytnutí dotace

1. Předmětem dotace je motivační bonus vedoucí ke zřízení nového místa poskytování zdravotních služeb
v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb
Jihočeského kraje ve výši 600 tisíc Kč a příspěvek na úhradu nákladů spojených s bydlením lékaře v maximální
celkové výši 900 tisíc Kč, po dobu 5 let, v paušální výši 15 000 Kč měsíčně.
a)

První rok výplaty dotace tak může činit maximální částku 580 000 Kč (400 000 Kč motivační bonus
a 180 000 Kč paušální částka na úhradu nákladů s bydlením).

b) Druhý a třetí rok výplaty dotace 280 000 Kč (100 000 Kč motivační bonus a 180 000 Kč paušální
částka na úhradu nákladů s bydlením).
c)

Čtvrtý a pátý rok výplaty dotace 180 000 Kč (paušální částka na úhradu nákladů s bydlením).

2. Uznatelnými náklady spojenými s bydlením lékaře jsou náklady na úhradu hypotečního nebo obdobného úvěru
na bydlení, náklady spojené s nájmem bytu nebo přímé náklady spojené s užíváním bytu (platby za energie –
elektřina, plyn, teplo, vodné a stočné, platby za služby poskytované v bytovém domě). Příspěvek na úhradu
nákladů spojených s bydlením bude příjemci dotace vyplácen formou paušální částky bez nutnosti prokazování
v rámci jejího vyúčtování, a to vždy za každých 6 měsíců od vzniku nároku ve výši 90 000 Kč.
3. Podmínkou pro přidělení dotace je písemný závazek lékaře poskytovat hrazenou zdravotní péči v předem
vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb Jihočeského kraje
po dobu 5 let ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb.
4. Podmínkou je zajištění poskytování hrazených zdravotních služeb v daném oboru a místě poskytování
zdravotní péče v rozsahu ordinačních hodin, které jsou stanoveny pro jednotlivé obory a uvedené v konkrétní
výzvě, na základě uzavřené smlouvy na úhradu a poskytování hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou.
5. Žadatel v oboru praktické lékařství nebude odmítat registrovat pojištěnce zdravotních pojišťoven,
se kterými má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Příjemce musí mít v případě
odmítnutí pacienta z kapacitních důvodů naplněnou kapacitu pouze pojištěnci zdravotních pojišťoven,
se kterými má uzavřenou smlouvu. Pokud doloží zdravotní pojišťovna, se kterou má příjemce smlouvu,
oprávněné a opakované stížnosti od pojištěnců, že je příslušný lékař odmítl registrovat může poskytovatel
dotace rozhodnout o krácení nebo ukončení výplaty dotace.
6. Žadatel v oboru zubní lékařství nebude odmítat registrovat pojištěnce zdravotních pojišťoven, se kterými
má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Příjemce musí mít v případě odmítnutí
pacienta z kapacitních důvodů naplněnou kapacitu pouze pojištěnci zdravotních pojišťoven, se kterými
má uzavřenou smlouvu. Pokud doloží zdravotní pojišťovna, se kterou má příjemce smlouvu, oprávněné
a opakované stížnosti od pojištěnců, že je příslušný zubní lékař odmítl registrovat může poskytovatel dotace
rozhodnout o krácení nebo ukončení výplaty dotace.
7. Žadatel v oboru zubní lékařství v prvním roce, po uplynutí 12 měsíců od zahájení poskytování zdravotních
služeb, bude mít minimálně 500 registrovaných pojištěnců, do 2 let, po uplynutí 24 měsíců, bude mít minimálně
1 000 registrovaných pojištěnců a do 3 let, po uplynutí 36 měsíců, bude mít minimálně 1 500 registrovaných
pojištěnců. Splnění tohoto kritéria bude každoročně příjemcem doloženo poskytovali dotace do 15 dnů
od uplynutí dané doby. Pokud toto kritérium nebude splněno může poskytovatel dotace rozhodnout o krácení
nebo ukončení výplaty dotace.
8. Žadatel v oboru zubní lékařství se zavazuje, že děti do 15 let (včetně) společně se seniory ve věku 65 a více
let budou tvořit alespoň 10 % ze všech jeho registrovaných pojištěnců. Splnění tohoto kritéria bude každoročně
kontrolováno a ověřováno přes jednotlivé zdravotní pojišťovny. Pokud toto kritérium nebude splněno, může
poskytovatel dotace rozhodnout o krácení nebo ukončení výplaty dotace.
9. Žadatel, ambulantní specialista, nebude odmítat pojištěnce zdravotních pojišťoven, se kterými má uzavřenou
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Pokud příjemce dotace odmítne přijmout pacienta z důvodu
překročení únosného pracovního zatížení, je povinen tuto skutečnost prokazatelně oznámit poskytovateli
dotace. Pokud na základě prošetření se zdravotními pojišťovnami bude toto shledáno jako neodůvodněné, může
poskytovatel dotace rozhodnout o krácení nebo ukončení výplaty dotace.
10. Plnění závazku, tzn. zahájení poskytování zdravotních služeb, žadatelem o dotaci musí být započato
bez zbytečného odkladu po úspěšném absolvování výběrového řízení na poskytování a úhradu hrazených
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služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a po udělení
oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
11. Žadatel o dotaci je povinen dodržovat všechny podmínky stanovené dotačním programem a smlouvou.
Příjemce dotace je zejména povinen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

oznámit zahájení poskytování zdravotní služeb,
sdělit číslo bankovního spojení nutné pro výplatu dotačních prostředků,
oznámit skutečnosti uvedené v části 2.2., bod 7,
změny v kontaktních údajích,
změny v personálním zajištění zdravotních služeb (např. dlouhodobá nemoc),
písemně oznámit všechny podstatné změny týkající se údajů účelu poskytnuté dotace.

12. Dotace může být vyplacena až po splnění všech podmínek stanovených dotačním programem a smlouvou,
a po faktickém zahájení poskytování zdravotních služeb.
13. Jednotlivé výzvy na zajištění zdravotních služeb v předem definovaném oboru zdravotní péče a předem
definovaném místě jsou schvalovány Radou Jihočeského kraje. Poskytovatel dotace vyhlašuje výzvy
vždy v závislosti na potřebách zajištění dostupnosti hrazených zdravotních služeb v Jihočeském kraji.
14. Výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje http://www.kraj-jihocesky.cz.

2.3. Postup při podávání žádostí
1. Žádost o dotaci se podává elektronicky prostřednictvím webové aplikace Jihočeského kraje Portál občana. Pro
podání elektronické žádosti se musí žadatel do webové aplikace Portál občana zaregistrovat. Registrace je možná
přes webové stránky Jihočeského kraje na odkazu https://pz.kraj-jihocesky.gov.cz. Po provedení registrace bude
zpřístupněna žádost o dotaci, kterou žadatel vyplní, nechá ji systémem zkontrolovat a zfinalizuje její podání.
Po odeslání žádosti v aplikaci Portál občana následně žadatel žádost vytiskne a včetně příloh podá na Jihočeský
kraj - Krajský úřad, odbor zdravotnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice nebo elektronicky
na adresu posta@kraj-jihocesky.cz, popř. datovou schránkou ID kdib3rr. Na obálku uveďte DP Dostupná
zdravotní péče v JčK/NEOTVÍRAT! Elektronicky podaná žádost musí být podepsána elektronickým podpisem.
2. Postup pro podání žádosti o poskytnutí dotace Podrobný postup pro vyplnění a podání žádosti o dotaci
je zveřejněn vždy následující den po schválení Radou Jihočeského kraje na webových stránkách Jihočeského kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/dotace-fondy-eu/dostupna-zdravotni-pece-v-jihoceskem-kraji.
3. V případě nejasností doporučujeme konzultaci s administrátorem dotačního programu, kterým je odbor
zdravotnictví. Kontaktní osoba je Mgr. Ivana Turková, email: turkova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 774.
4. Povinnou přílohou žádosti o zařazení do dotačního programu je:
- doklad(y) o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 95/2004 Sb.
5. Administrátor shromáždí přijaté žádosti o dotace, posoudí jejich formální náležitosti, soulad s pravidly a výzvou
dotačního programu a provede vyhodnocení splnění podmínek nutných pro podání žádosti o poskytnutí dotace.
Administrátor si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění předložené žádosti o dotaci. V případě, že žadatel v určeném
termínu nedoplní předloženou žádost o dotaci, je administrátor oprávněn žádost vyřadit a takto vyřazená žádost
není hodnocena.
6. Nesplnění podmínek pro zařazení žadatele do dotačního programu bude žadateli oznámeno nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost podána.
7. Úspěšní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy dle přílohy č. 3, při splnění všech podmínek daných
dotačními pravidly a výzvou Jihočeského kraje. Neúspěšní žadatelé, kteří nebyli po posouzení žádosti zařazeni
do dotačního programu, jsou o této skutečnosti vyrozuměni obvykle do 30 dnů ode dne rozhodnutí příslušného
orgánu.
8. Příjem žádostí je zahájen vždy uplynutím 30 dnů ode dne zveřejnění na webových stránkách Jihočeského kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/dotace-fondy-eu/dostupna-zdravotni-pece-v-jihoceskem-kraji.
9. Termín ukončení podávání žádostí bude vždy zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/dotace-fondy-eu/dostupna-zdravotni-pece-v-jihoceskem-kraji.
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2.4. Hodnocení žádostí
1. Základní podmínky pro hodnocení žádosti žadatele jsou:
a)

doložení způsobilosti k samostatnému výkonu lékařského povolání v daném oboru zdravotní péče,

b) záměr uchazeče na zajištění poskytované zdravotní služby, plánovaný rozsah poskytování zdravotní
péče, předpokládaný termín zahájení poskytování zdravotní služby,
2. Posouzení žádostí pro zařazení do dotačního programu probíhá v závislosti na potřebách zajištění zdravotní
péče v Jihočeském kraji. Jihočeský kraj je oprávněn si vyžádat od žadatele dodatečné informace nezbytné
pro posouzení žádosti, stejně tak projednat doručenou žádost s obcí, kde má být zdravotní péče poskytována
a s VZP ČR.
3. Hodnocení žádostí provádí dotační komise složená ze 2 zástupců samosprávy, 2 zástupců krajského úřadu,
2 zástupců VZP ČR a 1 zástupce obce v místě poskytování zdravotní služby.
4. O výsledku a zařazení žadatele do dotačního programu rozhoduje Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

2.5. Pravidla pro výplatu dotace
1. Výplata dotace je podmíněna splněním podmínek stanovených pravidly dotačního programu a smlouvou.
2. Dotace je vyplacena dle kapitoly 2.2 pravidel dotačního programu a to následovně:
A. Motivační bonus:
•

výplata první splátky nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení poskytování zdravotní péče ve vybraném
oboru,

•

výplata druhé splátky nejdříve po uplynutí 365 dnů a nejpozději do 395 dnů ode dne výplaty první splátky,

•

výplata třetí splátky nejdříve po uplynutí 365 dnů a nejpozději do 395 dnů dne výplaty druhé splátky.
B. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s bydlením:

•

každých 6 měsíců od vzniku nároku ve výši 90 000 Kč po dobu 5 let, nejpozději do 30 dnů po uplynutí
nároku na výplatu.

3. Veškeré výplaty budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.
4. Nárok na plnění dle smlouvy pro každý další rok dotační podpory vzniká, pokud jsou splněny podmínky
programu a smlouvy.
5. Příjemce se zavazuje každých 6 měsíců od vzniku nároku na příspěvek na bydlení předložit písemnou zprávu
o použití dotace k danému účelu.
6. Právo na výplatu dotace nebo její části zanikne v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb
nebo v případě odejmutí, pozastavení nebo změny místa poskytování zdravotních služeb dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. V těchto případech je příjemce dotace
povinen vrátit dosud vyplacené dotační prostředky v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet
poskytovatele dotace ve lhůtě do 60 dnů ode dne zániku práva na dotaci, resp. ode dne následujícího po dni,
kdy uplynula lhůta pro splnění povinnosti (podmínky).
7. Příjemce dotace je povinen splnit svůj závazek, tedy poskytovat zdravotní péči v předem vybraném oboru
zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb po dobu 5 let. V případě nesplnění
tohoto závazku je příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou dotaci dle podmínek stanovených ve smlouvě
na bankovní účet kraje ve lhůtě do 60 dnů ode dne, který následuje po dni, ve kterém přestal plnit svůj závazek.
8. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě,
že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci nebo
její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu sdělil
příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé.
9. Výpovědní lhůta je 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
10. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy,
a vyzve příjemce k vrácení celé dotace nebo její části, pokud již byly poskytnuty. Příjemce je povinen vrátit tyto
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prostředky do 60 dnů od ukončení smlouvy na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud tyto prostředky
ještě nebyly převedeny na účet příjemce, přestože byla uzavřena smlouva, má poskytovatel právo je neposkytnout.
11. V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené kontroly,
může být příjemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy, jestliže porušil méně
závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle bodu 12 tohoto ustanovení.
V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
12. Nižší odvod za pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven
v těchto případech:
a)

za nedodržení rozsahu ordinačních hodin a místa poskytování zdravotních služeb dle čl. VI. této
smlouvy, až do výše 5% dotace,
b) za nedodržení čl. VII., VIII. a čl. IX. této smlouvy, až do výše 5% dotace,
c) za nedodržení podmínky publicity dle čl. XI. bod 7, až do výše 5% dotace.
13. V případě, kdy není možné postupovat podle bodu 12 tohoto ustanovení, může vyzvat poskytovatel příjemce
k vrácení dotace nebo její části, zjistí-li, že příjemce dotace porušil povinnost, která souvisí s účelem, na který
byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta,
a u níž není možné vyzvat k provedení opatření k nápravě a není možné uložit snížený odvod (např. výpověď
ze smlouvy příjemcem dotace, zásadní nebo opakované nedodržení ordinační doby, změna místa poskytování
zdravotní péče nebo nedodržení stanoveného počtu registrovaných pacientů); nedodržení závazku doby
poskytování zdravotní péče dle 2.2, bod 3 pravidel dotačního programu. V rozsahu, v jakém vrátil příjemce
dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
14. V případě, že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu vrácení
nesplní v jemu stanovené náhradní lhůtě, bude považována nečinnost příjemce za porušení rozpočtové kázně
ve formě zadržení dotace.
15. Porušení jiných povinností příjemce než těch, které jsou upraveny v bodě 12 tohoto ustanovení a v případě,
že porušení povinností nebude napraveno dle bodu 13, bude považováno za porušení rozpočtové kázně s tím,
že bude požadován odvod ve výši neoprávněného použití dotace a zároveň i úhrada penále za porušení
rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně ve vztahu k uloženému odvodu.

3. Spolupráce s obcemi a VZP ČR
1. Dotační program je slučitelný i s jinou finanční podporou poskytovanou ze strany obcí za stejným účelem.
2. Při výběru oborů zdravotní péče a místa poskytování zdravotní péče spolupracuje Jihočeský kraj s obcemi
a VZP ČR.
3. Spolupráce ze strany VZP ČR je garantována Memorandem o spolupráci uzavřeným mezi Jihočeským krajem
a VZP ČR.
4. Jihočeský kraj zodpovídá pouze za dotační podporu kraje. Dotační podpora ze strany obce není garantována
ze strany Jihočeského kraje.

3.1. Závěrečná ustanovení
1. Na zařazení žadatele do dotačního programu a na poskytnutí dotace není právní nárok. Výběr příjemců dotace
bude probíhat v závislosti na potřebách zajištění zdravotních služeb v Jihočeském kraji.
2. Výběr oboru zdravotní péče a místa poskytování zdravotních služeb bude prováděn na základě prohlášení VZP
ČR ohledně míst s nižší mírou dostupnosti poskytovaných hrazených zdravotních služeb. Na základě tohoto
stanoviska budou na úrovni obce a kraje projednány podmínky dotační podpory.
3. Jihočeský kraj je oprávněný vyžádat si kdykoliv v průběhu realizace projektu od VZP ČR informace o počtu
pojištěnců, kterým je lékařem poskytovaná hrazená zdravotní péče.
4. Poskytovatel dává příjemci souhlas k užití znaku a logotypu Jihočeského kraje na informačních
a propagačních materiálech projektu v souladu se směrnicí č. SM/40/RK – Zásady jednotného vizuálního stylu
a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje, která je dostupná na http://www.krajjihocesky.cz/88/pravidla_smernice_zasady.htm.
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5. Příjemce dotace je povinen zajistit publicitu a umístit na viditelném místě ordinace logotyp Jihočeského kraje
doplněný textem: Zdravotní služba je zajištěna za podpory Jihočeského kraje.
6. Finanční podpora poskytovaná z dotačního programu může naplnit kritéria veřejné podpory. Poskytování
veřejné podpory se řídí Smlouvou o fungování Evropské unie a příslušnými právními akty Evropské unie,
zejména nařízením Komise (ES) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis (dále jen „nařízení o de minimis“) ze dne 18. 12. 2013, publikovaného v Úředním
věstníku Evropské unie pod číslem L 352 ze dne 24. 12. 2013 a zákonem č. 215/2004, o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory. Celková výše této podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném tříletém
období nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR, kdy tímto tříletým obdobím se rozumí současné účetní období
a dvě předcházející účetní období. Datem poskytnutí podpory de minimis je datum podpisu smlouvy
poskytovatelem.
7. Jihočeský kraj bude zpracovávat osobní údaje žadatele. Jedná o zákonné zpracování osobních údajů ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovávány
po dobu čerpání dotace.

4. Přílohy dotačního programu
•
•
•
•

Příloha č. 1 Výzva 1
Příloha č. 2 Elektronický formulář žádosti
Příloha č. 3 Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č. 4 Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání žádosti

Za aktualizaci pravidel odpovídá odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Tato pravidla nabývají platnosti dnem schválení Radou Jihočeského kraje a účinnosti dne 25.11. 2021.
Tato pravidla byla projednána na jednání Rady Jihočeského kraje dne 25.11.2021.

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje
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