VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR
na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie – II.
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), odbor vědy a lékařských povolání, vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace.
Žádosti o dotace budou přijímány, posuzovány a bude o nich rozhodováno po celou dobu
trvání této výzvy.
Předmět dotace:
Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie
Časový harmonogram:
Datum vyhlášení výzvy:
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci:
Datum ukončení příjmů žádostí o dotaci:
Datum zahájení fyzické realizace projektu:
Datum pro ukončení fyzické realizace projektu
(při celodenní průpravě školence):

22. 7. 2019
22. 7. 2019
22. 8. 2019
rok 2019
rok 2024

Alokace výzvy:
Maximální výše dotace na projekt: 43 200 000 Kč
Oprávněný žadatel:
Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný podle ustanovení § 13 zákona
č. 95/2004 Sb. pro obor Pediatrie nebo poskytovatel zdravotních služeb, který podal
žádost o vydání akreditace v oboru Pediatrie a má současně akreditaci v oboru Dětské
lékařství platnou k 30. 6. 2017 nebo akreditaci v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
platnou k 30. 6. 2017.
Adresa pro podání žádostí (administrátor):
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Ministerstvo zdravotnictví, VLP, Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz
www.mzcr.cz

Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena na výše uvedenou adresu
administrátora (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví), a to buď
osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nejpozději
do 22. 8. 2019. Náležitosti žádosti jsou specifikovány v přiložené Metodice, bod 5.
Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti:
Předložené žádosti budou posouzeny z hlediska formálních náležitostí. V případě
zjištěných nedostatků bude žadatel vyzván k jejich odstranění v souladu s ustanovením
§ 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.
Kontakt na vyhlašovatele výzvy:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
www.mzcr.cz
Nedílnou součástí výzvy je Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu
na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie – II. pro dotace přidělené
v roce 2019 včetně příloh
MZ si vyhrazuje právo změnit podmínky stanovené v této výzvě. Případné změny budou
uveřejněny na webových stránkách MZ a výzva bude adekvátně prodloužena.
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