
Seminář pro žadatele o grant na projekty Malého grantového schématu

Program Zdraví (EHP fondy 2014-2021)

9.00 – 9.10 Zahájení semináře

9.10 – 10.00 Představení věcného zaměření výzev

10.00 – 10.15 Prostor na dotazy k zaměření výzev

10.15 – 10.45 Postup registrace žadatele v IS CEDR a další aspekty informačního systému

10.45 – 11.00 Prostor na dotazy k registraci v IS CEDR

11.00 – 12.00 Obědová přestávka



Seminář pro žadatele o grant na projekty Malého grantového schématu

Program Zdraví (EHP fondy 2014-2021)

12.00 – 13.15 Postup vyplnění a podání žádosti o grant 1. část

13.15 – 13.30 Prostor na dotazy k vyplnění a podání žádosti o grant

13.30 – 13:45 Přestávka

13.45 – 14.30 Postup vyplnění a podání žádosti o grant 2. část

14.30 –14.45 Prostor na dotazy k vyplnění a podání žádosti o grant

14.45 – 15.15 Hodnocení žádostí o grant

15.15 - 15.45 Prostor na dotazy k hodnocení žádostí o grant



Program Zdraví

Fondy EHP 2014-2021

Lucia Hrivňáková
Seminář pro žadatele

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Partner programu a Zprostředkovatel MGS 26. dubna 2021
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Počet projektů

Alokace (mil. EUR)

Dlouhodobá podpora veřejného zdraví v ČR

Priorita 4 
- Zdravotnictví a péče o dítě

CZ11 
- psychiatrické péče 
- péče o děti

CZ-HEALTH
- prevence  duševních onemocnění u 

dětí
- prevence přenosných a nepřenosných 

nemocí
- posílení role pacientů a pacientských 

organizací



Zaměření programu Zdraví

Program Zdraví 2014 – 2021

Oblast 1

Podpora duševního 
zdraví dětí a 
dospívajících

Oblast 2

Podpora prevence 
přenosných a 
nepřenosných 
onemocnění

Oblast 3

Posílení role 
pacientů a 

pacientských 
organizací



Podpora duševního zdraví 

dětí a dospívajících

❖Návaznost na strategické materiály resortu 

zdravotnictví

1x PDP

• Předem definovaný 
projekt Triple P

• Ministerstvo 
zdravotnictví

1x OV

• Otevřená výzva pro 
velké projekty

• Určená pro 
zdravotnické a 
vzdělávací organizace

1X MGS

• Otevřená výzva pro 
malé projekty MGS1

• Určená pro neziskové 
organizace

Strategie Zdraví 2020

Reforma péče o duševní zdraví



Prevence přenosných a 

nepřenosných nemocí včetně 

antibiotické resistence

❖Hlavní oblasti zaměření

1x PDP

• Předem definovaný 
projekt „Prevence 
antibiotické 
resistence“

• Státní zdravotní ústav

1x OV

• Otevřená výzva pro 
velké projekty

1X MGS

• Otevřená výzva pro 
malé projekty MGS2

• Určená pro neziskové 
organizace

Zastavení růstu spotřeby antibiotik

Zlepšení prevence přenosných a nepřenosných 
onemocnění se zaměřením na romskou 
populaci v sociálně vyloučených lokalitách

Realizace aktivit zaměřených na oblast 
neurodegenerativních onemocnění



Posílení role pacientů a 

pacientských organizací

❖Hlavní cíl oblasti zaměření 1x PDP

• Předem definovaný 
projekt „Pacientský 
HUB“

• Ministerstvo 
zdravotnictví

1x 
MGS

• Otevřená výzva pro 
malé projekty 
MGS3

• Určená pro 
neziskové 
organizace

Posílení role pacientů a profesionalizace 

pacientských organizací



Harmonogram výzev a hodnotícího procesu

MGS1 a MGS2

• Vyhlášení výzvy: 31. března 2021

• Datum ukončení předkládání žádostí: 31. května 2021

• Hodnotící proces a verifikace: 5-6 měsíců

• Předpokládaný začátek realizace projektu: listopad 
2021 

MGS3

• Vyhlášení výzvy:  12. dubna 2021

• Datum ukončení předkládání žádostí: 14. června 2021

• Hodnotící proces a verifikace: 5-6 měsíců

• Předpokládaný začátek realizace projektu: 
listopad/prosinec 2021



Výzva MGS1

Podpora činnosti NNO v oblasti 

duševního zdraví dětí a dospívajících



Parametry výzvy

➢Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace

❑ obecně prospěšné společnosti;

❑ spolky, ústavy;

❑ nadace a nadační fondy;

❑ církevní právnické osoby.
celková alokace 

pro výzvu:

26 237 517 Kč
➢Podmínky pro podání žádosti

❑ Minimálně roční působnost žadatele v daném oboru:

- výroční zprávy a/nebo;

- dokument s přehledem výstupů z již realizovaných akcí a 

projektů a/nebo;

- doporučení nebo dobrozdání od relevantních úřadů veřejné 

správy, školských zařízení, poskytovatelů zdravotních služeb 

nebo jiných relevantních organizací

❑ Max. 1 žádost na jednu organizaci

Minimální výše 

grantu: 

530 000 Kč

Maximální výše 

grantu: 

5 300 000 Kč



Parametry výzvy

➢Míra podpory: 100% grant

❑ Zálohové platby do výše 90% grantu

Datum pro ukončení 

realizace projektů:

31. 12. 2023

➢Oprávněné výdaje

❑ Služby, Management, Cestovné, Stavební práce a dodávky, Publicita

❑ Mezi způsobilé výdaje projektu nezlez zahrnout investice ani výdaje na stavební práce či úpravy

❑ Omezení položek Stavební práce a dodávky na max 40% celkových oprávněných výdajů projektu

➢Možnost podání žádosti v partnerství s další organizací

❑ Organizace z donorských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

❑ Organizace z ČR

❑ Organizace z ostatních států přijímajících podporu z Finančních mechanismů 

EHP a Norska 2014-2021

❑ Mezivládní organizace



Zaměření výzvy
Podporované aktivity

1. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, sociálně-rehabilitačních

a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících

❑ programy zaměřené na zjištění rizika duševní poruchy a její časný záchyt 

❑ programy cílené na populace, které jsou z definice rizikové (např. děti v dětských domovech a jiné ústavní péči)

❑ programy zaměřené na řešení chování, jež zvyšuje riziko výskytu duševního onemocnění (šikana)

❑ programy zaměřené na snižování negativního dopadu duševního onemocnění v rodině na její zdravé členy

❑ nové způsoby organizace spolupráce mezi odborníky z více profesí

❑ zavádění sociálně-rehabilitačních programů a psychosociálních postupů zaměřených na snížení rizika 

rekurence onemocnění 

❑ programy podpory rodin dětí s duševním onemocněním (odlehčovací pobyty a programy, které mají za cíl 

zlepšit socializaci a podporu zdravých vazeb u dětí v jejich přirozeném prostředí)



Zaměření výzvy
Podporované aktivity

1. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, sociálně-rehabilitačních

a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících

2. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí

a dovedností týkajících se o duševního zdraví a předcházení duševním problémům

❑ psychoedukativní programy, kampaně a materiály zaměřené na děti a dospívající 

• již duševně nemocné

• ohrožené vznikem duševního onemocnění

• všeobecnou dětskou populaci

❑ edukativní programy pro školy, ať už formou přednášek a dalších preventivních aktivit s ohledem na 

duševní onemocnění, tak vytvořením curricula

❑ příprava, tvorba a distribuce tištěných i elektronických textových a audio-vizuálních materiálů pro školy a 

obecně dětskou a adolescentní populaci na téma duševní zdraví a duševní poruchy



Zaměření výzvy
Podporované aktivity

3. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků 

pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních

pečovatelů a pedagogů

❑ vzdělávání zdravotnických pracovníků specializovaných na duševní zdraví dětí a dospívajících -

pedopsychiatrů, klinických psychologů nebo sester

❑ zvyšování kompetencí v oblasti duševních poruch u spolupracujících profesí zejména lékařů prvního 

kontaktu jako jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost

❑ vzdělávání nezdravotnických odborníků (např. učitelů a ostatního pedagogického personálu)

❑ vzdělávání postgraduálních studentů na lékařských fakultách

❑ realizace kurzů, přednáškových cyklů, tvorba vzdělávacích materiálů, ať již v papírové podobě tak v 

podobě elektronické



Zaměření výzvy
Podporované aktivity

4. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o 

duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících

❑ informační aktivity, programy a kampaně, které zvýší povědomí o dětském duševním zdraví u                

• konkrétní cílové skupiny (například pracovníků ve školství)

• široké populace 

❑ destigmatizačních kampaně zaměřené na zlepšení povědomí o duševních onemocněních u dětí a 

adolescentů, a to jak formou edukací, tak přímé zkušenosti s touto populací

❑ osvěta o profesích, které se zabývají léčbou duševních poruch u nezletilých a destigmatizace těchto 

oborů a odborníků, kteří v nich pracují

❑ příprava, tvorba a distribuce tištěných i elektronických materiálů



Děkuji za pozornost

www.mzcr.cz/fondyehp
E-mail: Lucia.Hrivnakova@mzcr.cz
Telefon: 224 972 138


