Integrovaný záchranný systém - zdravotní služby

Seznam
projektů

Název projektu

Stručný obsah projektu

Žadatel

Adresa žadatele,
kontaktní údaje
žadatele

celkové výdaje
projektu

z toho podíl EFRR

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok
zahájení
realizace

Naplňování indikátorů

ukončení název indikátoru
realizace

RAP databáze

1

Elektronizace evidence pacientů při HPO (PKP1)

IROP 2

2211
1

Výstavba výjezdové základny Luby (TECH4)

1

Vybudování společného operačního střediska - část
ZOS (ZOS 1)

1

Vybudování výcvikového pracoviště operátorů
(ZOS2)

2

Obnova výjezdových vozidel ZZS (TECH 2)

2212

2226
2229
2221

Cílem projektu je implementace elektronického systému pro
jednotnou evidenci a přehled o osobách při hromadném postižení
Zdravotnická záchranná služba
osob (HPO). Systém umožní promítnutí aktuálních změn
Karlovarského kraje, příspěvková
zdravotního stavu a směřování pacientů do vhodných
organizace
zdravotnických zařízení, odstraní možnost chyb a nejistotu v
současné praxi.
Zdravotnická záchranná služba
Cílem projektu je zajištění pokrytí území a snížení dojezdové doby
Karlovarského kraje, příspěvková
k pacientům v odlehlých oblastech Chebska.
organizace
Cílem projektu je vybudování zdravotnického operačního
Zdravotnická záchranná služba
střediska (ZOS), v rámci plánovaného společného operačního
Karlovarského kraje, příspěvková
střediska (SOS), kde budou integrovány složky IZS Karlovarského
organizace
kraje - HZS, PČR, ZZS i MP Karlovy Vary.
Zdravotnická záchranná služba
Cílem projektu je vytvoření výcvikového pracoviště operátorů v
Karlovarského kraje, příspěvková
rámci Společného operačního střediska (SOS).
organizace
Cílem projektu je obnova vozového parku (výjezdová vozidla) pro Zdravotnická záchranná služba
zvýšení připravenosti k poskytování přednemocniční neodkladné Karlovarského kraje, příspěvková
péče v Karlovarském Kraji
organizace

max. do výše 130 % stanovené alokace (99 584 122Kč při kurzu 24,5Kč/1euro), (100% = 76 603 171Kč)

Zdravotnická záchranná služba
•
Indikátor výstupu: Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS
•
Indikátor výstupu: Nová či modernizovaná výcviková a vzdělávací
střediska sloužící složkám IZS
•
Indikátor výstupu: počet nových sanitních vozidel
•

Indikátor výstupu: Počet pořízených informačních systémů

Prioritizace:
nejvíce akutní potřeby
zajištění prostorově a situačně vyhovujících sídel výjezdových základen (včetně protor pro vzdělávací a výcvikové a středisko a specializovaného přístrojového vybavení)
nákup sanitních vozidel
výstavba modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS a jejich bezpečnost
potřebnost projektu s ohledem na dostupnost a zajištění služeb

Závodní 390/98c, 360
06 Karlovy Vary

5 200 000

4 420 000

02/2022

2026

počet pořízených
informačních systémů

Stav připravenosti projektu
k realizaci

stručný popis,
cílová hodnota
např. zpracovaná
dosažená realizací PD, zajištěné
projektu
výkupy, výběr
dodavatele

vydané
stavební
povolení
ano/ne/nerele
vantní

Prioritizace projektů

zajištění
akutní
vyhovujících
potřeby
VZ

1

projektový
záměr

nerelevantní

x

ne

x

sanitní
vozidla

výstavba
dostupnost
modernizace a zajištění
ICT
služeb

x

x

Závodní 390/98c, 360
06 Karlovy Vary

24 000 000

20 400 000

09/2021

2026

počet nových objektů

1

zpracováná PD,
převod
pozemku, sítě

Závodní 390/98c, 360
06 Karlovy Vary

45 500 000

38 675 000

01/2023

2026

počet pořízených
informačních systémů

nelze odhadnout

projektový
záměr

nerelevantní

x

x

Závodní 390/98c, 360
06 Karlovy Vary

7 800 000

6 630 000

01/2023

2026

počet nových
výcvuikových
středisek IZS

1

projektový
záměr

nerelevantní

x

x

Závodní 390/98c, 360
06 Karlovy Vary

34 657 776

29 459 110

02/2022

2026

počet nových
sanitních vozidel

8

projektový
záměr

nerelevantní

117 157 776

99 584 109,52

x

x

x

x

x

SOS 112

Výdaje projektu v Kč

