Kontaktní seminář programu Zdraví
pro potencionální příjemce grantů a partnery projektů z donorských států
v rámci EHP fondů 2014-2021
Kontaktní seminář pro potenciální příjemce grantů a partnery projektů z donorských států v rámci
programu Zdraví se uskuteční dne 16. ledna 2019 od 9,00 do 16,00 v Kaiserštejnském paláci,
Malostranské náměstí 23/37, Praha 1. Seminář společně pořádají Ministerstvo financí ČR
a Ministerstvo zdravotnictví ČR a ve spolupráci Norským institutem veřejného zdraví.
Cíl semináře
Na semináři budou prezentovány informace o cíli, zaměření a možnostech bilaterální projektové
spolupráce v rámci programu Zdraví. Hlavním cílem semináře je podpořit navázání či prohloubení
spolupráce mezi potenciálními příjemci grantů a relevantními partnery ze zemí poskytujících
podporu. Seminář je proto koncipován jako tzv. match-making pro setkání možných budoucích
partnerů v rámci bilaterálních projektů.
Pro koho je seminář určen
Seminář je určen zástupcům neziskových, veřejných či veřejnými institucemi zřízených subjektů,
které aktivně působí v oblastech zaměření Programu a mohou být potenciálními žadateli o grant
z programu Zdraví (více informací o zaměření programu viz příloha).
Agenda
1. Registrace (ranní káva)
2. Zahájení semináře
3. Prezentace programu a jeho očekávaných výsledků
4. Předpokládané výsledky bilaterální spolupráce
5. Bilaterální spolupráce v rámci programu z pohledu Partnera programu z donorského státu
6. Příklady dobré praxe v rámci bilaterálních projektů
7. Diskuze a match-making v rámci tematických skupin
8. Shrnutí diskuze z tematických skupin
9. Závěr semináře
Registrace
V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku, která je součástí této pozvánky, a to
nejpozději do 4. ledna 2019 e-mailem na adresu: Matous.Duraj@mzcr.cz.
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity zasedací místnosti a zpětně potvrzeny e-mailem.
Z důvodu omezené kapacity je možná účast pouze jednoho zástupce za organizaci. Pořadatelé si
vyhrazují právo odmítnout přihlášky v případě naplnění kapacity sálu, případně seminář zrušit či
přesunout.
Seminář je bezplatný a bude probíhat pouze v anglickém jazyce. Dopravu na seminář a případné
ubytování si zajišťují účastníci sami na své náklady.
Případné dotazy týkající se registrace a organizace semináře směřujte, prosím, na Mgr. Petra
Čermáka, e-mail: Petr.Cermak@mzcr.cz, tel.: 224 972 860, případně na Mgr. Matouše Duraje,
e-mail: Matous.Duraj@mzcr.cz, tel.: 224 972 364.

Informace o připravovaných výzvách
Předběžné oznámení o připravovaných výzvách a oblastech podpory je součástí přílohy. Dovolujeme
si upozornit, že veškeré údaje o připravovaných výzvách mají nezávazný informativní charakter.
Finální a závazná podoba každé výzvy bude známa až po jejím oficiálním vyhlášení. O aktuálním vývoji
budeme informovat na webových stránkách.

