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Výzva MGS3

Podpora činnosti NNO v oblasti 

pacientských organizací



Parametry výzvy

➢Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace

❑spolky, ústavy

❑obecně prospěšné společnosti;

celková alokace 

pro výzvu:

51 078 750 Kč

➢Podmínky pro podání žádosti

❑ Minimálně roční působnost žadatele v oblasti pomoci 

pacientům:

- výroční zprávy;

- stanovy a/nebo zakládací listina;

- dokument, že organizace je vedena a řízena pacienty či mají na 

řízení většinový podíl;

- hlavní činnost organizace spočívá v pomoci pacientům a 

ochraně jejich práv a zájmů

❑ Max. 1 žádost do každé oblasti podpory na jednu 

organizaci

Minimální výše 

grantu: 

256 000 Kč

Maximální výše 

grantu: 

4 240 000 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
Oblasti podpory a podporované aktivity

A. Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací

1. Posílení personálních kapacit pacientských organizací

2. Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti a

dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, vyjednávání, advokacie, PR atd.

3. Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům nebo

dalším pacientským organizacím, které sdružují

4. Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci, onemocnění či o činnosti

pacientských organizací včetně realizace kampaní a osvětových akcí



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

B. Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment 

pacientských organizací nebo jeho vybrané části

• Vznik střešní organizace a rozvoj její činnosti

• Projekty realizované v partnerství alespoň 5 subjektů

• Přípravná setkání, vyjednávání, konzultace, vzdělávání, školení, zajištění personálních 

kapacit

• Konsolidace segmentu pacientských organizací – střecha má sloužit jako servisní org. svým 

členům



Děkuji za pozornost

www.mzcr.cz
E-mail: Matous.Duraj@mzcr.cz
Telefon: 224 972 364


