PODATKI O JAVNEM RAZPISU
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06UPB3,114/6 ZUTPG, 21/07, 76/08, 62/10-ZUPJS–), Zakona o izvrševanja proračuna RS za leti 2011 in
2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11) in 2. točke 1 odstavka 215. člena pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007 - ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009 –
ZIPRS2011) objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis za sofinanciranje
pilotnih projektov za leti 2012 in 2013

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pilotnih projektov s področja novih zdravstvenih tehnologij.

II. Razpoložljiva sredstva
V okviru tega javnega razpisa bo, za sofinanciranje projektov za leti 2012 in 2013, skupaj na voljo znesek
v višini do 2.200.000,00 EUR, to pomeni za leto 2012 do 1.100.000,00 EUR in za leto 2013 do
1.100.000,00 EUR.

Sredstva za leto 2012 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 15. novembra 2012, sredstva za leto
2013 pa do 15. Novembra 2013.

III. Splošni pogoji in zahteve za vse vlagatelje, ki se prijavljajo
na razpis
Splošni pogoji in zahteve:
-

-

-

Projekti ne izpolnjujejo kriterijev za financiranje iz sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ker so informacije na takšni ravni, da ne omogočajo informirane odločitve o
financiranju iz OZZ.
Iz zasnove projekta je razvidno, da je verjetnost, da bi predlagana zdravstvena tehnologija lahko
bila klinično in stroškovno učinkovita, visoka.
Zdravstvena tehnologija je sprejemljiva, etična in varna za obravnavane

Programi, ki ne bodo izpolnjevali vseh zgoraj navedenih splošnih pogojev, ne bodo vključeni v ocenjevalni
postopek.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
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Merila

Opis

Ocena
0
ne
zadošča

1.
Pomen za javno zdravje in prioritete programov
zdravstvenega varstva
Za oceno pomena posameznega zdravila z vidika javnega
zdravja, prednostnih nalog izvajanja programa zdravstvenega
varstva in prioritete programov zdravstvenega varstva se
upoštevajo prednostna področja preprečevanja in zdravljenja
oseb in stanj, ki so:
- opredeljena v resoluciji, ki se nanaša na nacionalni
plan zdravstvenega varstva,
-

1
zadošča

3
delno
ustreza
20 %

opredeljena v dokumentih Svetovne zdravstvene
organizacije o prioritetnih programih zdravstvenega
varstva v Evropi.

Prav tako se pri oceni iz prejšnjega odstavka upošteva tudi
pomen področij, ki niso posebej našteta, vendar imajo velik
javno zdravstven pomen.
2.
Merilo 2: Pomen za posebne populacijske skupine ali
bolezni (10%)

10 %

– zdravstvena tehnologija je namenjena obravnavi otrok, šolske
mladine, študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z
načrtovanjem družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom,
otrokom in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave
in okvaro možganov
– zdravstvena tehnologija je namenjena
presejanju in zgodnjemu odkrivanju bolezni

preprečevanju,

– zdravstvena tehnologija je namenjena preprečevanju,
odkrivanju in zdravljenju nalezljivih bolezni, zdravljenju in
rehabilitaciji malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih
bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije,
hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni,
multiple skleroze in psoriaze, celoviti obravnavi z zdravljenjem
in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti, popolne ali zelo težke
okvare sluha, cistične fibroze in avtizma in oseb po nezgodni
poškodbi glave in okvare možgan

3.
Merilo 3: Vpliv na zdravje obravnavanih (30%)
Točke se predlogu projekta pripišejo glede na vpliva, ki ga ima
predlagana zdravstvena tehnologija na zdravje obravnavanih.
Pri tem se upoštevajo naslednji faktorji:
- zdravstvena tehnologija vpliva na podaljšanje preživetja
- zdravstvena tehnologija dvigne kakovost življenja
- zdravstvena tehnologija vpliva na zadovoljstvo obravnavanih
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Merilo 4: Potencial, da se v okviru pilotnega projekta
pridobi zadostno raven informacij, ki bi omogočale
odločitev za umestitev v javno financiranje (20%)
Namen pilotnega projekta je, da razreši ključna vprašanja in
dileme, zaradi katerih se pilotni projekt v prvi vrsti ne more
uvrstiti neposredno v sistem javnega financiranja. Po
dokončanem pilotnem projektu bi morala zdravstvena
tehnologija imeti jasno opredeljeno klinično in stroškovno
učinkovitost v smislu, da se lahko pripravi vloga za financiranje
iz javnih sredstev, ki bi jo lahko obravnaval Zdravstveni svet,
kar pomeni, da bi o njeni uvrstitvi v sistem javnega financiranja
lahko sprejeli informiramo odločitev.

20 %

Merilo 5: Finančno ekonomsko utemeljitev potencialne
stroškovne učinkovitosti (20%)
Pri utemeljitvi stroškovne učinkovitosti se ne zahteva
ekonomska analiza, ker le-ta ni mogoča, zaradi česar projekt
tudi ne more kandidirati za uvrstitev v sistem javnega
financiranja. Namesto analize se zato vrednoti:
- ocena stroškov uvedbe zdravstvene tehnologije na nacionalno
raven in vpliv na zdravstveno blagajno,
- cenovna dostopnost zdravstvene tehnologije,
- preliminarna ocena verjetnosti, da je zdravstvena tehnologija
stroškovno učinkovita (navedbe o vplivu zdravstvenih tehnologij
na znižanje stroškov: vpliv na izrabo časa zdravstvenega
osebja, zmanjšanje hospitalizacij, vpliv na znižanje porabe
zdravil, skrajšanje bolniškega staleža, vpliv na znižanje
obolevnosti itd.).

20 %

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri
posameznem sklopu meril za dodelitev sredstev ne bodo dosegli zahtevanega praga 60 %, bodo
zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh sklopih meril za dodelitev sredstev dosegli prag, bodo sofinancirani
glede na zbrane točke do porabe sredstev.

V. Pogoji za dodelitev sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem
vrstnem redu.
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PPNZT 2012 - 2013, ki je del
razpisne dokumentacije.

VI. . Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PPNZT 2012 - 2013 "PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV V LETIH 2012 - 2013".
Razpisna dokumentacija
razpisi.

je vlagateljem na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki

2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
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a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PPNZT 2012 - 2013, z vsemi zahtevanimi podatki in s
prilogami,
b) podroben opis programa,
c) potrdilo o registraciji,
d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva, ustanove,
javnega zavoda ali zasebnega zavoda,
e) vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi podatki vlagatelja, podpisan in opremljen z žigom.
3. Obrazec PPNZT 2012 - 2013 in izpolnjen vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem
urejevalniku besedil ('97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (CD ali 3.5" HD disketa
DOS formata) k prijavi na razpis.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu v zahtevani obliki. Za informacije v zvezi z razpisom so prijaviteljem med uro vsak dan na voljo
telefonska

VII.. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako "Ne odpiraj - javni razpis PPNZT 2012 – 2013".
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti,
označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 30.11.2011.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne, 30.11.2011 , v glavno
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala in jih
bo neodprte vrnila vlagateljem.

VII Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog se bo pričelo najkasneje v roku treh dni od poteka roka za oddajo vlog in ne bo
javno.

VIII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 60. dneh po preteku roka za oddajo
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8
dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.

Dorijan Marušič
MINISTER

4

