Předběžné oznámení připravovaných Otevřených výzev pro předkládání
žádostí o grant na financování projektů z EHP fondů 2014 – 2021 v rámci
Programu Zdraví
Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Norským institutem
veřejného zdraví mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit v roce 2019 první Výzvy pro
předkládání žádostí o grant v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP
fondů 2014 – 2021.
Výzvy pro předkládání žádostí o grant do Programu Zdraví budou zaměřeny na následující
tematické oblasti:
1. Prevence duševních onemocnění u dětí;
2. Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na
snížení sociálních nerovností v oblasti zdraví a zlepšení přístupu ke zdraví pro
marginalizované skupiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Aktivity zaměřené na
antimikrobiální rezistenci;
3. Posílení role pacientů a pacientských organizací.
Program Zdraví v rámci EHP fondů 2014 – 2021
Posílení prevence a podpory zdraví prostřednictvím implementace relevantních opatření
přispívají k dosažení hlavních cílů Programu, kterými jsou zlepšení prevence a redukce
nerovností v oblasti zdraví.
Vzhledem k faktu, že Česká republika a donorské státy (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) čelí
v oblasti zdravotnictví obdobným výzvám, je v rámci programu rovněž podporováno
navazování bilaterálních partnerství. Cílem bilaterální spolupráce je výměna znalostí, sdílení
dobré praxe a hodnot a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a donorskými
státy.
Předpokládané výzvy pro předkládání žádostí o grant
Za účelem včasného informování potenciálních žadatelů a partnerů, zejména s ohledem na
navázání a rozvoj partnerství a přípravu projektových žádostí, byl vytvořen tento dokument,
který uvádí předpokládané výsledky a výstupy, které by měly být v rámci implementace
programu naplněny. Dokument dále obsahuje charakteristiku cílových oblastí a aktivit,
které jsou uvažovány jako předmět podpory ve výzvách pro předkládání žádostí o grant.
Podrobnější popis cílových oblastí a aktivit naleznete v příloze tohoto dokumentu.

Kompletní seznam požadavků na podobu a obsah žádostí o grant bude zveřejněn až při
oficiálním vyhlášení jednotlivých Výzev. Informace o očekávaném harmonogramu a oficiální
texty Výzev budou zveřejněny na webové stránce zprostředkovatele programu
www.eeagrants.cz a na webové stránce partnera programu www.mzcr.cz.
Orientační výše alokací jednotlivých Výzev pro předkládání žádostí o grant je cca 10 milionů
eur. Alokace Programu je rozdělená následujícím způsobem mezi tři priority Programu:
Oblast podpory
1/ Prevence duševních onemocnění u dětí
2/ Prevence přenosných a nepřenosných
onemocnění
3/ Posílení role pacientů a pacientských
organizací

Orientační alokace (EUR)
5 800 000

Odhadovaný
termín
vyhlášení Výzvy
06/2019 - 09/2019

2 400 000

06/2019 - 09/2019

2 000 000

09/2019

Bilaterální ambice Programu
Za účelem posílení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy, budou
v rámci Programu Zdraví realizovány následující mechanismy:
1. Otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na realizaci bilaterálních iniciativ
Cílem výzvy bude podpořit hledání partnerů pro plánované projekty, rozvoj
bilaterálního partnerství a společnou přípravu projektové žádosti.
2. Kontaktní seminář pro potenciální příjemce z ČR a partnerské organizace
z donorských států
Možnost čerpání finančních prostředků z Otevřené výzvy pro žádosti na bilaterální iniciativy
bude pravděpodobně spuštěna počátkem roku 2019. Prostředky bude možné využít na
úhradu cestovného a nákladů spojených s realizací setkání potenciálních partnerů, rozvojem
bilaterálních vztahů a na přípravu společné projektové žádosti. Další informace budou
zveřejněny na webových stránkách zprostředkovatele programu www.eeagrants.cz
a partnera programu www.mzcr.cz a rovněž budou poskytnuty v rámci konání kontaktního
semináře.
Kontaktní seminář bude organizován zprostředkovatelem programu ve spolupráci
s partnerem programu s cílem propojit potenciální žadatele o grant z ČR s organizacemi
z donorských států a informovat o možnostech vzájemné spolupráce. Seminář je předběžně
plánován na polovinu měsíce ledna roku 2019 v Praze (bližší informace týkající se organizace
semináře a systému přihlašování budou zveřejněny nejpozději na začátku prosince 2018 na
příslušných webových stránkách zprostředkovatele a partnera programu).

Kontaktní informace
Potenciální žadatelé o grant, stejně jako potencionální partneři projektů se zájmem
o participaci na programových aktivitách mohou kontaktovat realizační tým Programu:
Role

Instituce

Kontaktní
osoba

Kontaktní informace

Zprostředkovatel
Programu
Partner
Programu
Partner
programu
z donorského
státu

Ministerstvo
financí
Ministerstvo
zdravotnictví
Norský Institut
veřejného
zdraví

Lenka Šlitrová

Lenka.Slitrova@mfcr.cz

www.eeagrants.cz

Petr Čermák

Petr.Cermak@mzcr.cz

www.mzcr.cz

Solfrid
Johansen

Solfrid.Johansen@fhi.no www.fhi.no

Příloha: Přehled oblastí podpory Programu
1. Podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění u dětí
První oblast podpory Programu Zdraví v rámci EHP fondů 2014 – 2021 je zaměřena na
podporu duševního zdraví dětí a prevenci duševních onemocnění u dětí. Podporované
aktivity a opatření budou zaměřeny na následující oblasti:
1. Zlepšení rodičovských dovedností s cílem předcházení duševních poruch u dětí;
2. Implementace inovativních diagnostických postupů, léčebných metod a/nebo
vytvoření multidisciplinárních týmů za účelem poskytování péče pro děti trpící
duševní poruchou nebo pro děti, u kterých je větší riziko výskytu duševní poruchy;
3. Poskytování výcviku a vzdělávání zdravotnickým odborníkům pracujícím s duševně
nemocnými dětmi, stejně jako rodičům, učitelům a školním psychologům.
Implementace vzdělávacích programů ve školách za účelem zvýšení povědomí
o duševním zdraví mezi dětmi;
4. Podpora zvýšení povědomí o tématu duševního zdraví dětí mezi veřejností.
Propagační aktivity zaměřené na vysokoškolské studenty medicíny a psychologie za
účelem zvýšení jejich zájmu o dětskou psychiatrii a psychologii.
Ad 1)
Podporované aktivity: Implementace programů zaměřených na rodičovské dovednosti
s cílem předejít duševním problémům u dětí a mladých lidí, které jsou potenciálně
aplikovatelné na všechny rodiny a vysoce rizikové skupiny, kdy mají rodiče vážné duševní
problémy, jsou závislí na drogách a alkoholu nebo svoje děti týrají. Programy by měly být
zaměřeny na včasnou detekci problematického chování u dětí či jeho prevenci předtím, než
dojde k rozvinutí duševní poruchy. Dále budou podpořeny aktivity zaměřené na práci
s rodinami s dětmi, které již duševní poruchou trpí.
Ad 2)
Podporované aktivity: Zavedení vylepšených forem diagnostických, rehabilitačních
a léčebných programů pro děti a adolescenty, kteří trpí duševní poruchou nebo u nich
existuje riziko výskytu duševního onemocnění (např. implementace strukturovaných nebo
semi-strukturovaných diagnostických nástrojů/postupů a metod hodnocení, využití
moderních technologií jako například elektronické/online prvky při léčbě, diagnostika,
„evidence based“ léčebné programy, koordinovaná spolupráce multidisciplinárních týmů,
apod.).
Ad 3)
Podporované aktivity: Iniciativy zaměřené na vzdělávání dětí (např. workshopy a semináře ve
školách) za účelem zvýšení jejich povědomí o problematice duševního zdraví, podpory jejich

odolnosti vůči duševním problémům a vlastní schopnosti porozumění a zvládání emocí
včetně efektivní komunikace a zvládání stresu. Iniciativy soustředěné na vzdělávání a trénink
rodičů, pečovatelů a členů rodiny s cílem předcházení duševním poruchám u dětí
a adolescentů. Iniciativy zaměřené na výcvik zdravotnických pracovníků a ostatních
odborníků, jehož cílem bude zlepšení jejich praktických schopností a profesionální rozvoj
s ohledem na jejich znalosti a schopnosti v oblasti dětského duševního zdraví.
Ad 4)
Podporované aktivity: Iniciativy zvyšující povědomí o duševním zdraví dětí s cílem posílení
prevence a povědomí veřejnosti o problémech, které mohou způsobit duševní poruchy
u dětí.

2. Prevence přenosných a nepřenosných nemocí
Druhá oblast podpory v rámci programu Zdraví EHP fondů 2014-2021 je zaměřena na
implementaci opatření na prevenci přenosných a nepřenosných nemocí s cílem omezit
výskyt přenosných a nepřenosných nemocí u obyvatel sociálně vyloučených lokalit,
především Romů. Podpořeny budou také aktivity zaměřené na včasné rozpoznání příznaků
demence a aktivity cílící na zastavení trendu růstu spotřeby antibiotik.
I. Opatření na omezení výskytu přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně
vyloučených lokalit, zejména Romů
Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách trpí nedostatkem informací o nemocech, jejich
příznacích, léčbě a následné péči. V rámci programu Zdraví budou podpořeny intervence
zaměřené na zajištění lepšího přístupu ke zdravotní péči pro marginalizované skupiny,
především Romy, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, s cílem snížit zdravotní nerovnosti
a zátěže způsobené nemocemi. Podporovány budou zejména intervence zaměřené na
sekundární prevenci a včasný záchyt přenosných a nepřenosných nemocí
u marginalizovaných skupin obyvatelstva.
Sekundární prevence u cílové skupiny by měla být posílena pomocí tvorby a distribuce
informačních materiálů obsahujících informace o konkrétních přenosných a nepřenosných
nemocech. Vytvořené materiály (informační letáky, brožury, videa atd.) by měly poskytnout
informace o příznacích těchto onemocnění a dalším postupu poté, co jsou tyto počáteční
příznaky rozpoznány. Podpořená opatření by měla zvýšit zdravotní gramotnost romské
populace ohledně sekundární prevence přenosných a nepřenosných nemocí, napomoct jí
identifikovat nemoci nebo jiné zdravotní problémy již v rané fázi a správně v takových
situacích reagovat.
S cílem zlepšit zdravotní stav obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách, zejména
Romů, budou vzděláni a vyškoleni i praktičtí lékaři, kteří v těchto oblastech nebo v jejich

blízkosti poskytují zdravotní péči. Pro lékaře budou vyvinuty postupy, poskytující potřebné
informace o léčbě a péči o pacienty ze sociálně vyloučených lokalit.
II. Opatření zaměřená na diagnostiku a včasné rozpoznání příznaků demence
V rámci této oblasti budou podpořeny aktivity zaměřené na zlepšení diagnostiky a včasného
rozpoznání příznaků demence, s ohledem na trend rostoucího počtu pacientů trpících
demencí. Mělo by se jednat zejména o vzdělávání a školení rodinných příslušníků
a pečovatelů za účelem zlepšení jejich schopnosti včasného rozpoznání příznaků demence.
Kromě školení rodinných příslušníků a pečovatelů budou podpořeny aktivity vzdělávající
praktické lékaře v oblasti diagnostiky a managementu péče o pacienty s demencí. Za tímto
účelem by měly být vypracovány a šířeny doporučené diagnostické postupy a pokyny pro
následnou péči, které by přispěly ke zlepšení léčebných postupů demence.

3. Posílení role občanské společnosti ve zdravotnictví
Aktivity v rámci třetí tematické oblasti mají za cíl posílit roli pacientů a podpořit budování
kapacit pacientských organizací s cílem posílit jejich roli jako rovnocenných partnerů ve
zdravotnictví. Prostřednictvím realizace předem definovaného projektu, jehož cílem bude
vytvoření tzv. „pacientského HUB-u“ (fyzického prostoru a webového portálu pro pacientské
organizace sloužícího především k realizaci vzdělávacích aktivit a přenosu know-how) by
mělo dojít ke zlepšení podmínek pro působnost pacientských organizací z hlediska jejich
organizace, struktury a znalostí/kapacit. Budování kapacit a spolupráce pacientských
organizací nebude jenom dominantním prvkem pacientského HUB-u, ale i předmětem přímé
grantové podpory pacientských organizací.
Za účelem posílení role pacientů a pacientských organizací, bude podpořena realizace
následujících aktivit:





Poskytnutí finančních prostředků na posílení personálních kapacit pacientských
organizací;
Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti
a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, vyjednávání atd.;
Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům
(např. vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit atd.);
Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci/onemocnění včetně
realizace mediálních kampaní a osvětových akcí.

