
Výzva č.

Pravida dotačního 

programu

Datum zveřejnění

Datum vyhlášení

Termín podávání 

žádostí od 

Termín ukončení 

podávání žádostí

Kontakty

Náležitosti žádosti 

Obor zdravotní 

péče

Místo s omezenou 

dostupností oboru 

zdravotní péče

Navrhovaná dotace Jihočeského 

kraje
Motivační nabídka města/obce Garance VZP ČR

Ortodoncie Písek

motivační bonus 600 000 Kč;

příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s bydlením 900 000 Kč;

závazek na 5 let

možnost přidělení městského bytu; 

součinnost při vyhledání nebytových prostor pro ordinaci

uzavření smlouvy 

na hrazené zdravotní 

služby

Psychiatrie Jindřichův Hradec

motivační bonus 600 000 Kč;

příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s bydlením 900 000 Kč;

závazek na 5 let

přidělení městského bytu, zajištění předškolní a školení péče 

v místě

uzavření smlouvy 

na hrazené zdravotní 

služby

Oftalmologie Český Krumlov

motivační bonus 600 000 Kč;

příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s bydlením 900 000 Kč;

závazek na 5 let

pronájem bytu na dobu určitou za cenu v místě a čase obyklou 

sníženou o 10 %

uzavření smlouvy 

na hrazené zdravotní 

služby

Oftalmologie České Budějovice

motivační bonus 600 000 Kč;

příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s bydlením 900 000 Kč;

závazek na 5 let

přednostní pronájem městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené zdravotní 

služby

Zubní lékařství Tábor

motivační bonus 600 000 Kč;

příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s bydlením 900 000 Kč;

závazek na 5 let

možnost přidělení městského bytu/ bezúročná půjčka 

až 2 000 000 na náklady na pořízení vybavení ordinace, na 

stavební úpravy ordinace, na mzdové prostředky zdravotní 

sestry/součinnost při vyhledávání nebytových prostor pro 

ordinaci/stipendijní program pro studenty zubního lékařství

uzavření smlouvy 

na hrazené zdravotní 

služby

Všeobecné 

praktické lékařství Tábor

motivační bonus 600 000 Kč;

příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s bydlením 900 000 Kč;

závazek na 5 let

možnost přidělení městského bytu/ bezúročná půjčka až 2 000 

000 na náklady na pořízení vybavení ordinace, na stavební 

úpravy ordinace, na mzdové prostředky zdravotní 

sestry/součinnost při vyhledávání nebytových prostor pro 

ordinaci

uzavření smlouvy 

na hrazené zdravotní 

služby

Zubní lékařství Mirovice

motivační bonus 600 000 Kč;

příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s bydlením 900 000 Kč;

závazek na 5 let

součinnost dle možností města

uzavření smlouvy 

na hrazené zdravotní 

služby

Soubory ke zpracování žádosti
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Schválena usnesením RK č.1283/2021/RK-29 

02.09.2022

02.09.2022

Termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz nebo www.lekaremnajihu.cz

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Ivana Turková, tel: 737 545 727, 

e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz 

Soubory ke zpracování zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz nebo www.lekaremnajihu.cz

Charakteristika výzvy

Harmonogram výzvy

Kontakty pro poskytování informací

01.10.2022

VÝZVA NA OBORY ZDRAVOTNÍ PÉČE A MÍSTA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB


