
Posílení role pacientů: 
Předběžné oznámení vyhlášení výzvy do 

Malého grantového schématu č. 3 

V zájmu zajištění co nejlepší informovanosti potenciálních zájemců o grant 
zveřejňujeme informace, týkající se připravovaného vyhlášení výzvy pro předkládání 
žádostí o grant na financování individuálních projektů pro oblast posílení role pacientů. 
Oficiální vyhlášení výzvy se předpokládá v březnu roku 2021 a potrvá 2 měsíce 
od data jejího vyhlášení. 
 

Předmětem žádostí budou následující aktivity: 
 

Oblast podpory I. – Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací 

❖ Aktivity zaměřené na posílení personálních kapacit pacientských organizací. 

❖ Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich 
znalosti a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, vyjednávání atd. 

❖ Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují 
pacientům (např. vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit atd.). 

❖ Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci, onemocnění či 
o činnosti pacientských organizací včetně realizace kampaní a osvětových akcí. 

Oblast podpory II – Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment 
pacientských organizací nebo jeho vybrané části 

❖ Činnosti zaměřené na vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment 
pacientských organizací nebo jeho vybrané části 

Podrobné informace o podporovaných aktivitách jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Výzva bude určena pro: 
 
Nestátní neziskové organizace, které mají stanovenou právní formu, mají nekomerční 
povahu, nezávislou na místní, regionální i centrální vládě, politických stranách 
a obchodních společnostech. Jedná se o právnické osoby soukromého práva, které 
patří mezi formalizované struktury občanské společnosti a naplňují znaky uvedené 
v dokumentu Státní politika vůči neziskovým organizacím, na léta 2015–2020. 
 

Dle právní formy se jedná se o: 

1. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 

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

 



Podmínkou oprávněnosti je min. roční historie činnosti žadatele v oblasti pomoci 
a podpory pacientů – lidí s chronickým onemocněním či postižením v době 
podání žádosti o poskytnutí grantu. 
 
Oprávněným partnerem projektu může být veřejný nebo soukromý právní subjekt 
komerční nebo nekomerční povahy, jakož i nestátní nezisková organizace se sídlem 
na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska, stejně jako obdobné subjekty z České 
republiky a ostatních států přijímajících podporu z Finančních mechanismů EHP 
a Norska 2014-2021, nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na 
realizaci projektu a efektivně k ní přispívá. 
 
Alokace výzvy, výše grantu, spolufinancování, datum způsobilosti výdajů: 
 

Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 51 078 750 Kč. 
 
Finanční alokace v rámci oblasti podpory č. I je 42 598 750 Kč. 
 
Finanční alokace v rámci oblasti podpory č. II je 8 480 000 Kč. 
 
Minimální výše grantu na projekt bude 260 000 Kč a maximální 4 160 000 Kč. 
 

Oprávnění žadatelé jsou oprávněni žádat o grant ve výši 100 % způsobilých 
výdajů projektu. 

V projektech nebude možné realizovat investiční výdaje. 

Konečné datum způsobilosti výdajů je 31. 12. 2023. 
 

Všechny podmínky pro podávání žádostí o grant budou součástí oficiálního vyhlášení 
výzvy a další informace bude možné získat na seminářích pro potenciální žadatele. 
Termíny seminářů budou včas zveřejněny na stránkách www.eeagrants.cz 
a www.mzcr.cz.  
 
Informace uvedené výše jsou výhradně informativního charakteru a slouží zejména 
k informování potenciálních žadatelů o grant v dostatečném časovém předstihu 
a umožnění přípravy kvalitní grantové žádosti. Výše uvedené informace nejsou 
závazné a jasně dané a do doby oficiálního vyhlášení výzvy se tudíž mohou 
změnit. 
 

 

Přílohy: 
1) Podrobné informace o podporovaných aktivitách 
 

http://www.eeagrants.cz/
http://www.mzcr.cz/

