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Základní informace o projektu 
„Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici 

Tábor, a.s.“ 
 
 

Projekt „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Tábor, a.s.“ byl 

předložen v rámci 102. 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 2 613 028,93 Kč, byla přiznána dotace 
ve výši 70 % způsobilých výdajů. 
 
 
Cílem je dokončit celý projekt nejpozději do 31. 12. 2022. 
 

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

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

prostřednictvím zajištění dostatečné vybavenosti a odpovídající kapacity pro realizaci 

vyššího objemu PCR testování a chod laboratoře. 

Tohoto cíle bude dosaženo pořízením vybavení a laboratorní techniky laboratoře pro 

PCR testování, což je podporovanou aktivitou v rámci výzvy č. 102, specifického cíle 

6.1. 

 
Specifickými cíli projektu jsou: 
 

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

COVID-19 a dalšími infekčními nemocemi. 

➢ Posílení vybavenosti Nemocnice Tábor, a.s. s ohledem na chybějící vybavení a 

nedostatečnou kapacitou laboratoře. 

➢ Vytvoření podmínek a laboratorních rezerv pro zvýšené požadavky na objem PCR 

testování. 

➢ Efektivnější poskytování diagnostické a lékařské péče. 

➢ Zrychlení diagnostických procesů, rychlejší určení diagnóz. 

➢ Snížení závislosti na externích laboratořích v případě naplnění současné kapacity 

laboratoře. 

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

moderního vybavení. 
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➢ Zvýšení předpokladů dodržet hygienické a epidemiologické požadavky proti šíření 

nakažlivých nemocí. 

 

Projekt je zaměřen na podporované obory/pracoviště: 
➢ Laboratoře 

 

 
 
 

 
Projekt „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Tábor, a.s.“, 

 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. 

 

 
 
 
 
 


