
                                                                                                                   
 

PROGRAM CZ11 

„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ 

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni 

OPATŘENÍ A 

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ 

 

Dne 2. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro 

oprávněné žadatele v rámci připravovaných výzev programu 

„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaný z Norských 

fondů (specifikace věcného zaměření výzev je uvedena v přílohách) 

Místo pořádání kontaktního semináře bude sděleno v dostatečném 

předstihu 

 

Cíle intervence z Norských fondů: 

„Snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském 

prostoru“ 

a 

„Posílení bilaterální spolupráce mezi donorským státem a přijímajícím státem 

(Českou republikou a Norským královstvím)“. 

Bilaterální spolupráce má napomoci sblížení obou států. 

Bilaterální spolupráce napomůže k naplnění stanovených cílů. 

Fond pro bilaterální spolupráci je přímým nástrojem sblížení obou států při 

naplňování cílů Programu. 

 

  



                                                                                                                   
Kontaktní seminář je realizován v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na 

programové úrovni, OPATŘENÍ A. 

Program CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ 

Prioritní oblast: Human and Social Development 

Programová oblast 27: Public Health Initiatives 

Globální cíl programu: Zlepšení zdraví populace a redukce nerovného přístupu ke 

zdravotní péči 

 

Navázané partnerství zvýhodňuje bodové hodnocení Žádosti o poskytnutí grantu. 

 

Kontaktní seminář je aktivitou realizovanou v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci, 

OPATŘENÍ A. 

Kontaktního semináře se budou účastnit potencionální partnerské organizace 

z donorského státu (Norského království). 

 

Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci:  

 Přispět k rozšíření bilaterální spolupráce, sdílení výsledků, zlepšení znalostí  

a vzájemného porozumění. 

 Posilovat bilaterální spolupráci mezi donorským státem a přijímajícím státem, v tomto 

případě Norským královstvím a Českou republikou. 

Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni: 

Posilování bilaterální spolupráce v rámci projektů realizovaných z programu „Iniciativy 

v oblasti veřejného zdraví“ 

Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A: 

Hledání partnerů pro projekty implementované v partnerství s institucemi z donorského státu 

pro období přípravy návrhu projektů a rozvoje těchto partnerství během přípravného období1. 

Kontaktní seminář je zaměřen na hledání partnerů pro přípravu a realizaci projektů / sub-

projektů, které budou realizovány v rámci plánované otevřené výzvy č. 1, otevřené výzvy č. 2 

a výzvy pro Malá grantová schémata 1 a 2. 

                                                           
1
 Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování plánovaných projektových aktivit. Historie může být 

doložena činností organizace, ze které na základě nové legislativy žadatel transformoval. 



                                                                                                                   
 

Seznam výzev: 

 Otevřená výzva AKTIVITA II. „Péče o děti“ (příloha č. 1) 

 Otevřená výzva AKTIVITA I. „Psychiatrická péče“ (příloha č. 2) 

 Výzva pro Malé grantové schéma 1 „Psychiatrická péče“ (příloha č. 3) 

 Výzva pro Malé grantové schéma 2 „Péče o děti“ (příloha č. 4) 

Věcná zaměření výzev jsou uvedena v přílohách 1-4 

 

Oprávnění účastníci kontaktního semináře 

Oprávnění žadatelé pro Fond pro bilaterální spolupráci, OPATŘENÍ A jsou shodní 

s oprávněnými žadateli navazujících výzev. 

Pro otevřenou výzvu č. 1 „Péče o děti“: 

 Poskytovatelé specializované a superspecializované dětské traumatologické péče 

vedené ve věstníku Ministerstva zdravotnictví2 (věstník MZ ČR, částka 6/2008) 

 Poskytovatelé navazující dispenzární péče v návaznosti na perinatologická centra 

stanovené věstníkem Ministerstva zdravotnictví (věstník MZ ČR, částka 2/2004) 

Pro otevřenou výzvu č. 2 „Psychiatrická péče“: 

 Poskytovatelé psychiatrické zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů, podle:  §9, odst. 2 c) a/nebo d) 

Pro výzvu pro Malé grantové schéma I. „Psychiatrická péče“: 

 Organizace, které působí v oblasti péče o psychiatricky nemocné a poskytují 

deinstitucionalizovanou péči 

 Organizace, které působí v oblasti destigmatizace psychiatricky nemocných a oboru 

psychiatrie 

Pro výzvu pro Malé grantové schéma II. „Péče o děti“: 

 Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů 

 Nestátní neziskové organizace, které působí v relevantní oblasti prevence následků 

onemocnění a chorob v dětském věku 

 Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o pacienty se vzácným 

onemocněním 

 Nestátní neziskové organizace, které napomáhají včasnému záchytu těchto 

onemocnění a informovanosti o těchto onemocněních 

                                                           
2
 Traumacentra pro děti a dorost. 



                                                                                                                   
 

Oprávnění žadatelé dle právní formy: 

Poskytovatelé zdravotní péče na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů: 

 Organizace zřizované organizační složkou státu 

 Organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi (dle zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 Nestátní neziskové organizace3 (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

spolky, příp. ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o 

církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů) 

 Ostatní právnické osoby 

 

Účastníci kontaktního semináře mají nárok na proplacení poplatků a cestovních náhrad 

spojených s účastí na kontaktním semináři. V případě žádosti o proplacení výdajů vyplňte 

předběžný rozpočet do Žádosti o účast na kontaktním semináři. 

Pro účast na semináři vyplňte Žádost, která je uvedena v příloze č. 5, a to jak 

v českém, tak v anglickém jazyce. V Žádosti uveďte stručnou náplň projektu. Podle 

Žádostí budou k účasti na semináři vyzváni potencionální žadatelé z Norského 

království. 

Na semináři bude poskytnuto občerstvení a oběd. Výdaje na cestovné nebudou 

propláceny. 

Žádosti o účast na kontaktním semináři zasílejte emailem na adresu: 

tomas.hruza@mzcr.cz nebo petr.cermak@mzcr.cz do 26. 3. 2014. 

PŘÍLOHY: 

(1) Výzva pro Malé grantové schéma I. Psychiatrická péče – věcné zaměření 

(2) Výzva pro Malé grantové schéma II. Péče o děti – věcné zaměření 

(3) 1. Výzva AKTIVITA II. Péče o děti – věcné zaměření 

(4) 2. Výzva AKTIVITA I. Psychiatrická péče – věcné zaměření 

(5) Harmonogram výzev 

(6) Plánovaná agenda kontaktního semináře 

(7) Žádost o účast na kontaktním semináři 

 

 

                                                           
3
 Podmínkou oprávněnosti je působení subjektu v podporovaném oboru po dobu min. 6 měsíců v době podání 

Žádosti. 

mailto:tomas.hruza@mzcr.cz
mailto:petr.cermak@mzcr.cz


                                                                                                                   
 

Kontaktní místo pro poskytování informací: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů, oddělení finančních mechanismů 

Kontakty pro získávání informací:  

Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, vedoucí oddělení, tel.: 224 972 372, e-mail: 

zdenka.zatloukalova@mzcr.cz 

Ing. Martina Juřicová, tel.: 224 972 138, email: martina.juricova@mzcr.cz 

Mgr. Ing. Renata Bednářová, tel.: 224 972 118, email: renata.bednarova@mzcr.cz 

Ing. Jana Štědrá, tel.: 224 972 576, email: jana.stedra@mzcr.cz 

Mgr. Petr Čermák, tel.: 224 972 860, email: petr.cermak@mzcr.cz 

Mgr. Tomáš Hrůza, tel.: 224 972 135, email: tomas.hruza@mzcr.cz 
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