
KONTAKTNÍ SEMINÁŘ

Programu CZ11 Public Health Inititatives 
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Fond bilaterální spolupráce  
Opatření A



Fond  pro  bilaterální spolupráci  na  programové úrovni 
CZ11



Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci: 

Přispět k rozšíření bilaterální spolupráce, sdílení
výsledků,  zlepšení znalostí a  vzájemného 

porozumění.

Posilování bilaterální spolupráce mezi Norským 
královstvím a Českou republikou.



Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, 
OPATŘENÍ A:

Hledání partnerů pro projekty implementované
v partnerství s institucemi z donorského státu pro 
období přípravy návrhu projektů a rozvoje těchto 
partnerství během přípravného  období.

Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování
plánovaných projektových aktivit.



Fond pro bilaterální spolupráci ‐ Opatření A
Aktivity:

1. Kontaktní seminář – 23. 4. 2014
Semináře se účastní potencionální čeští zájemci o 
partnerství s norskými organizacemi.

2.  Výzva  pro  předkládání iniciativ  – začátek
3. 4. 2014

Budou  financovány  iniciativy  zaměřené na  získání
partnera z donorského státu.



Fond pro bilaterální spolupráci ‐ Opatření A

Alokace výzvy: 2 000 000,‐ Kč



Doporučené iniciativy



Způsobilé výdaje:



Indikátory:
Typ iniciativy Indikátor

Účast na kontaktních/vzdělávacích akcích  
(konference / seminář /kurz / workshop / 
pracovní jednání / studijní cesta)

Počet účastníků

Veřejný sektor
Občanská společnost
Soukromý sektor
Počet účastníků z donorských států

Studie proveditelnosti / analýzy/ příprava 
Žádosti a dokumentace

Počet studí / analýz / dokumentů / Žádostí

Pořádané vzdělávací akce ‐ Konference / 
Seminář / Kurz / Workshop / Pracovní jednání

Počet uspořádaných akcí
Počet účastníků akce

Veřejný sektor
Občanská společnost
Soukromý sektor
Počet účastníků z donorských států

Propagační a informační iniciativy Počet propagačních / informačních iniciativ



Oprávnění žadatelé: 

Oprávnění žadatelé pro Fond pro bilaterální spolupráci, OPATŘENÍ
A jsou shodní s oprávněnými žadateli navazujících výzev: 

Pro Aktivitu č. I. „Psychiatrická péče“:

Poskytovatelé psychiatrické zdravotní péče  podle  zákona  č. 
372/2011  Sb.,  o  zdravotních  službách  a  podmínkách  jejich 
poskytování,  ve  znění pozdějších  předpisů,  podle:  §9,  odst.  2  c) 
a/nebo d)



Oprávnění žadatelé: 

Pro Aktivitu č. II „Péče o děti“:

Poskytovatelé specializované a superspecializované dětské
traumatologické péče vedené ve věstníku Ministerstva zdravotnictví
(věstník MZ ČR, částka 6/2008) – traumacentra pro děti a dorost
Poskytovatelé navazující dispenzární péče v návaznosti na 
perinatologická centra stanovené věstníkem Ministerstva zdravotnictví
(věstník MZ ČR, částka 2/2004)



Oprávnění žadatelé:

Pro výzvu pro Malé grantové schéma I. „Psychiatrická péče“:

Organizace, které působí v oblasti péče o psychiatricky nemocné a poskytují
deinstitucionalizovanou péči

Pro výzvu pro Malé grantové schéma II. „Péče o děti“:

Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů
Nestátní neziskové organizace,  které působí v  relevantní oblasti  prevence 
následků onemocnění a chorob v dětském věku
Nestátní neziskové organizace,  které působí v oblasti  péče  o  pacienty  se 
vzácným onemocněním
Nestátní neziskové organizace,  které napomáhají včasnému  záchytu  těchto 
onemocnění a informovanosti o těchto onemocněních





Minimální výše grantu Maximální výše grantu

€ 2 016 € 6 050 

50 000 Kč 150 000 Kč

Minimální a maximální výše grantu



Veškeré informace k výzvě, vč. Příručky pro žadatele a příjemce 
Bilaterálního fondu – OPATŘENÍ A naleznete zde:

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/dokumenty‐k‐vyzve‐pro‐
fond‐pro‐bilateralni‐spolupraci_8903_2458_8.html



Událost Termín
Výzva pro bilaterální fond A (Aktivita I. + II., 
Malé grantové schéma Aktivit I. + II.) 3. 4. 2014

Kontaktní seminář 23. 4. 2014

Ukončení výzvy pro bilaterální fond A

Souběžně s 
ukončením výzvy pro 
Malé grantové
schéma

Harmonogram



Děkuji za pozornost
Zdeňka Zatloukalová

Vedoucí oddělení finančních 
mechanismů

Odbor evropských fondů

Ministerstvo zdravotnictví ČR
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