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Základní informace o projektu 
„Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a. s.“ 

 
 

Projekt „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s.,“ byl předložen v rámci 98. Výzvy 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6. 1. REACT-EU – 

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče 

s ohledem na potencionální hrozby. 

  

Projektu, jehož celkové způsobilé náklady činí 95 307 759,56 Kč, byla přiznána 
dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů. 
 
 
Předpokládaná fyzická realizace projektu bude Nemocnicí Tábor, a. s., zahájena dne 
1. 5. 2022 s cílem dokončit celý projekt nejpozději do 30. 11. 2023. 
 

Hlavním cílem projektu je rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě 

poskytovatele zdravotní péče – Nemocnice Tábor, a.s., s ohledem na potencionální hrozby.  

Tohoto cíle bude dosaženo pořízením přístrojového vybavení a techniky v rámci 

lékařských oborů a pracovišť, které jsou v rámci výzvy č. 98, specifického cíle 6. 1. 

REACT-EU, podporovány a na jejichž podporu, rozvoj a modernizaci je cíleno. 

 
Specifickými cíli projektu jsou: 
 

➢ Zvýšení připravenosti a vybavenosti Nemocnice Tábor, a.s., v souvislosti s epidemií 

COVID-19 a dalšími infekčními nemocemi. 

➢ Posílení vybavenosti Nemocnice Tábor, a.s., v souvislosti s chybějícím vybavením. 

➢ Obnova zastaralé přístrojové techniky v Nemocnici Tábor, a.s., v rámci 

podporovaných oborů. 

➢ Efektivnější poskytování diagnostické a lékařské péče. 

➢ Zrychlení diagnostických procesů, rychlejší určení diagnóz. 

➢ Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva díky včasné diagnostice a léčbě za pomoci 

moderního přístrojového vybavení. 
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Projekt je zaměřen na podporované obory/pracoviště: 

 

 
➢ Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace) 
➢ ARO 
➢ Vnitřní lékařství (interna) 
➢ JIP 
➢ Laboratoře 
➢ Chirurgie 
➢ Gynekologie a porodnictví 
➢ Pneumologie 
➢ Radiologie a zobrazovací metody 

 

 
 
 

 

„Projekt Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s., je spolufinancován Evropskou unií 
v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.“ 

 

 
 
 
 
 


