
 
 
 

 

 

 

Osvědčení – referenční list 

 

Já, Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva a ředitelka Vsetínské 
nemocnice a.s. (dále jen zadavatel), tímto potvrzuji, že firma Grant Help, s.r.o. (Ing. Jan 
Pištěk) pro zadavatele zpracovala projektovou žádost vč. relevantních příloh k projektu 
s názvem „Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa“, registrační číslo 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540. Tato projektová žádost byla schválena k podpoře. 
 
Výše uvedený projekt byl zpracováván v období květen až červenec 2016 v souladu 
s podmínkami Integrovaného Regionálního Operačního programu, výzvy č. 31, a byl 
odevzdán k termínu 12. 7. 2016. 

Poskytované služby zahrnovaly zejména následující: 

- příprava a zpracování Studie proveditelnosti, 
- příprava a zpracování žádosti o dotaci včetně všech dalších nezbytných povinných 

příloh, 
- komunikace s poskytovatelem dotace před vydáním právního aktu, 
- příprava podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 

Výše poskytnuté dotace u uvedeného projektu činila 83 171 190,36 Kč a celkové způsobilé 
výdaje projektu potom 97 848 459,25 Kč. 
 

 

Ve Vsetíně dne 21.10.2019 

 

 

........................................................ 

Ing. Věra Prousková, MBA 
místopředsedkyně představenstva 
Vsetínská nemocnice a.s. 



 
 
 

 

 

 

Osvědčení – referenční list 

 

Já, Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva a ředitelka Vsetínské 
nemocnice a.s. (dále jen zadavatel), tímto potvrzuji, že firma Grant Help, s.r.o. (Ing. Jan 
Pištěk) pro zadavatele zpracovala projektovou žádost vč. relevantních příloh k projektu 
s názvem „Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1.etapa - II.fáze“, registrační číslo 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591. Tato projektová žádost byla schválena k podpoře. 
 
Výše uvedený projekt byl zpracováván v období červen až červenec 2016 v souladu 
s podmínkami Integrovaného Regionálního Operačního programu, výzvy č. 31, a byl 
odevzdán k termínu 18. 7. 2016. 

Poskytované služby zahrnovaly zejména následující: 

- příprava a zpracování Studie proveditelnosti, 
- příprava a zpracování žádosti o dotaci včetně všech dalších nezbytných povinných 

příloh, 
- komunikace s poskytovatelem dotace před vydáním právního aktu, 
- příprava podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 

Výše poskytnuté dotace u uvedeného projektu činí 58 231 802,04 Kč a celkové způsobilé 
výdaje projektu potom 68 508 002,41 Kč. 
 

 

Ve Vsetíně dne 21.10.2019 

 

 

........................................................ 

Ing. Věra Prousková, MBA 

místopředsedkyně představenstva 
Vsetínská nemocnice a.s. 
 



 
 
 

 

 

 

Osvědčení – referenční list 

 

Já, Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva a ředitelka Vsetínské 
nemocnice a.s. (dále jen zadavatel), tímto potvrzuji, že firma Grant Help, s.r.o. (Ing. Jan 
Pištěk) pro zadavatele zpracovala projektovou žádost vč. relevantních příloh k projektu 
s názvem „Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1.etapa - III.fáze“, registrační číslo 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001593. Tato projektová žádost byla schválena k podpoře. 
 
Výše uvedený projekt byl zpracováván v období červen až červenec 2016 v souladu 
s podmínkami Integrovaného Regionálního Operačního programu, výzvy č. 31, a byl 
odevzdán k termínu 18. 7. 2016. 

Poskytované služby zahrnovaly zejména následující: 

- příprava a zpracování Studie proveditelnosti, 
- příprava a zpracování žádosti o dotaci včetně všech dalších nezbytných povinných 

příloh, 
- komunikace s poskytovatelem dotace před vydáním právního aktu, 
- příprava podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 

Výše poskytnuté dotace u uvedeného projektu činila 12 670 128,13 Kč a celkové způsobilé 
výdaje projektu potom 14 906 033,10 Kč. 
 

 

Ve Vsetíně dne 21.10.2019 

 

 

........................................................ 

Ing. Věra Prousková, MBA 

místopředsedkyně představenstva 
Vsetínská nemocnice a.s. 
 




