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Příloha k programu kurzu 


Dotační programy sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR  
- Výzvy pro rok 2019


Komu je seminář určen – cílové skupiny: 

Předkladatelé Žádostí o dotace z řad 
	Spolků, Obecně prospěšných společností, Nadací a nadačních fondů, Účelových zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavů, příspěvkových organizací v přímé řídící působnosti MZ ČR, Příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených územním samosprávným celkem (krajem, obcí), Právnické osoby založené územně samosprávným celkem, Organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují a Právnické osoby v působnosti jiných rezortů 



Cíl semináře:

Seznámit zástupce organizací s Výzvami, kterými je stanoven průběh řízení o poskytnutí dotace a jsou stanoveny podmínky a požadavky, při jejichž splnění může MZ ČR poskytnout žadateli dotaci z dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví na realizaci projektů podpory zdraví a dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v roce 2019 (období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019).

Seznámit zástupce organizací s dokumentem Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, vybranými implementačními plány, Národním programem řešení problematiky HIV/AIDS na roky 2018-2022 jako východisky, k jejichž naplňování slouží dotační řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. 

	Snížit rizika vyřazení předkládaných Žádostí z důvodu formálních či zásadních odborných nedostatků, zvýšit počet předkladatelů kvalitně zpracovaných projektů a tedy i množství aktivit na podporu zdraví populace.



Obsah semináře
 
Východiska pro zpracování žádostí k projektům podpory zdraví a projektům řešení problematiky HIV/AIDS  v souladu s tematickými moduly výzev k dotačním programům MZ ČR.   
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. 

Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů MZ ČR k projektům podpory zdraví a projektům řešení problematiky HIV/AIDS - interpretace obsahu výzev pro rok 2019.
Jana Lanžová  

Seznámení s Národním programem řešení problematiky HIV/AIDS  na období 2018-2022. 
doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. 
Nejčastější formální a odborné nedostatky při podávání Žádostí na MZ ČR v rámci obou dotačních programů, které jsou příčinou neposkytnutí dotace.
Jana Lanžová  
Závěr – dotazy účastníků kurzu a vyhodnocení obsahu a přínosu kurzu účastníky 


