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Cíl výzvy

Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních 
onemocnění

posílení znalostí a dovedností lékařů v oblasti včasné 
diagnózy a komplexní léčby demence

definování role jednotlivých úrovní péče od praktických lékařů přes ambulantní 
specialisty oborů geriatrie, neurologie, geronto/psychiatrie až po specializovaná 

centra

zlepšení post diagnostické podpory a včasné detekce prvotních symptomů demence 
prostřednictvím vzdělávání, proškolení a podpory pečovatelů a rodinných příslušníků



Zaměření výzvy
Oblast podpory A „Definice rolí a kompetencí jednotlivých segmentů péče, vytvoření 
mezioborových doporučených postupů a zvýšení povědomí o jejich existenci“

Podpořen bude 1 projekt, zaměřený na následující aktivity, které jsou pro projekt povinné:

Vytvoření mezioborových doporučených postupů a metodik zaměřených na diagnostiku syndromu demence a na komplexní 
terapii včetně doporučených postupů pro léčbu osob s kognitivní poruchou a komorbiditami a pro komplexní péči o osoby v 
pokročilých stádiích syndromu demence. 
Uživateli doporučených postupů budou praktičtí lékaři a lékaři specialisté a další odborníci zabývající se problematikou 
Alzheimerovy nemoci a obdobných onemocnění.

Rešerše existujících příkladů evropských doporučených postupů.

Definování rolí a kompetencí specializovaných center pro diagnostiku a léčbu kognitivních poruch a 
ostatních složek zdravotnického systému, zabývající se diagnostikou a léčbou osob trpících demencí.

Školení, semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na praktické lékaře a odbornou lékařskou veřejnost zvyšující 
jejich povědomí o existenci doporučených postupů a metodik v oblasti demence a jejich implementaci.

Žádost o grant může rovněž zahrnout následující aktivitu, která je dobrovolného charakteru:

Školení, semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na praktické lékaře za účelem šíření osvěty v 
oblasti včasné detekce symptomů demence.



Zaměření výzvy

Oblast podpory B „Zvýšení povědomí rodinných příslušníků a neformálních 
pečujících o včasné detekci symptomů demence, o způsobech léčby a o 
aktivitách, které přispívají ke zpomalení rozvoje příznaků nemoci.“

Podpořeny budou projekty, zaměřené na alespoň jednu z následujících 
aktivit:

Vzdělávací aktivity zaměřené na rodinné příslušníky a neformální pečující o včasné 
detekci symptomů demence a možnostech léčby a o možnostech podpory, včetně 
spolupráce profesionálů a neformálních pečujících (tzv. sdílená péče).

Osvětové programy a kampaně komplexního charakteru cílené na širokou veřejnost 
zaměřené na destigmatizaci osob žijících s demencí a na celkové povědomí o demenci, 
o včasné detekci symptomů a o možnostech léčby.



Oprávnění žadatelé výzvy

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, které mají 
stanovenou právní formu, mají nekomerční povahu, nezávislou na místní, regionální i centrální 
vládě, veřejných institucích, politických stranách a obchodních společnostech.

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

spolky, příp. ústavy podle § 214 nebo § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

nadace a nadační fondy podle § 306 nebo § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu, že podpořené aktivity 
nejsou přímo nebo nepřímo zaměřeny na propagaci náboženství, misijní činnost nebo 
proselytismus



Oprávnění žadatelé výzvy

Podmínkou oprávněnosti žadatele je působení organizace v oblasti problematiky demence a/nebo Alzheimerovy 
nemoci po dobu min. 1 roku v době podání žádosti o grant, tedy v oblasti péče o osoby trpící demencí, prevence 
a včasné diagnózy této choroby.

Splnění výše uvedené podmínky je nutné doložit prostřednictvím jedné z následujících 
příloh žádosti o grant:

výroční zprávy organizace žadatele 

dokumentu s přehledem výstupů z již realizovaných akcí a projektů v oblasti 
demence/Alzheimerovy nemoci

doporučení nebo dobrozdání od relevantních úřadů veřejné správy, poskytovatelů 
zdravotních služeb nebo jiných relevantních organizací



Parametry a podmínky výzvy

Do každé z oblastí podpory je možné předložit pouze jednu žádost o grant za 
organizaci

Aktivity se musí uskutečnit na území České republiky

Žádost o grant lze podat v partnerství s organizací z donorského státu (Norsko, Island, 
Lichtenštejnsko), jiného přijímajícího státu nebo ČR, případně s mezivládní organizací

Projekt musí přispět k naplnění výsledku Programu Zdraví č. 2 Posílení opatření na podporu 
prevence přenosných a nepřenosných onemocnění a alespoň jednoho výstupu Programu 
Zdraví: č. 2.3 Realizace školení/vzdělávání v oblasti odhalení/ léčby nemocí a č. 2.4 Realizace 
osvětových akcí



Parametry a podmínky výzvy

celková alokace 

pro výzvu:

14 313 895 Kč

Minimální výše 

grantu: 

cca 530 000 Kč

Maximální výše 

grantu: 

cca 5 300 000 Kč

Datum pro ukončení 

realizace projektů:

31. 12. 2023

V této výzvě nelze zahrnout investice mezi způsobilé výdaje 
projektu.

V této výzvě nejsou způsobilé výdaje na stavební práce či úpravy.

Podíl výdajů na kapitolu Stavební práce a dodávky nesmí překročit 
40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Kapitola Management
- pro projekty s délkou trvání nad 24 měsíců je stanovena 
maximální alokace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů

- pro projekty s délkou trvání pod 24 měsíců je stanovena 
maximální alokace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů

Maximální míra podpory na jeden projekt činí pro 
všechny oprávněné žadatele 100 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu



Harmonogram výzvy a hodnotícího procesu

Vyhlášení výzvy: 
31. 3. 2021

Ukončení 
předkládání 

žádostí: 
31. 5. 2021

Hodnotící proces 
a verifikace: 
5-6 měsíců 

Předpokládaný 
začátek realizace 

projektů: 
listopad 2021



Děkuji za pozornost

www.mzcr.cz
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