Podpora duševního zdraví
dětí a dospívajících

• 1x otevřená výzva pro velké projekty
• 1x otevřená výzva pro malé projekty (MGS)

Podpora prevence
• 1x otevřená výzva pro velké projekty
přenosných a
nepřenosných onemocnění • 1x otevřená výzva pro malé projekty (MGS)
Podpora posílení role
pacientů a pacientských
organizací

• 1x otevřená výzva pro malé projekty (MGS)

Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících
Otevřená výzva k podávání žádostí o grant (výzvy na „velké projekty“)

 Oprávnění žadatelé:
 Poskytovatelé primární, specializované, stacionární ambulantní péče, poskytovatelé následné nebo dlouhodobé lůžkové péče v
oblasti dětské a dorostové psychiatrie
 Školy a školská zařízení, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a
preventivně výchovnou činnost a vysoké školy

 Míra podpory dle typu organizace

celková alokace
pro výzvu:

 Veřejné instituce100% grant

 Ostatní oprávněné neveřejné instituce 60% grant

cca 134 mil. Kč
Minimální výše
grantu:

Maximální výše
grantu:

cca 5 000 000 Kč

cca 15 000 000 Kč

Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících
Otevřená výzva k podávání žádostí o grant na „malé projekty“ (malé grantové schéma – MGS)

 Oprávnění žadatelé:
 Neziskové organizace působící v oblasti zaměření výzvy minimálně 1 rok

 Výše grantu: 90% celkových způsobilých nákladů
(10% spolufinancování)
 Možnost požadovat zálohu až do výše 90% uděleného grantu

 Spolufinancování lze do výše 50% hradit dobrovolnickou prací

celková alokace
pro výzvu:

cca 21 mil. Kč

Minimální výše
grantu:

Maximální výše
grantu:

cca 500 000 Kč

cca 5 000 000 Kč

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění
Otevřená výzva k podávání žádostí o grant (výzvy na „velké projekty“) zaměřených na prevenci
přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na
Romskou populaci

 Oprávnění žadatelé:
 Poskytovatelé specializované péče podle zákona č. 372/2011 Sb. – přesná definice bude v textu výzvy

 Míra podpory dle typu organizace

celková alokace
pro výzvu:

 Veřejné instituce100% grant
 Ostatní oprávněné neveřejné instituce 60% grant

cca 42 mil. Kč
Minimální výše
grantu:

Maximální výše
grantu:

cca 5 000 000 Kč

cca 25 000 000 Kč

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění
Otevřená výzva k podávání žádostí o grant na „malé projekty“ (malé grantové schéma – MGS)
zaměřených na oblast demence

 Oprávnění žadatelé:
 Neziskové organizace působící v oblasti zaměření výzvy minimálně 1 rok

 Výše grantu: 90% celkových způsobilých nákladů
(10% spolufinancování)

celková alokace
pro výzvu:

 Možnost požadovat zálohu až do výše 90% uděleného grantu

 Spolufinancování lze do výše 50% hradit dobrovolnickou prací

cca 13 700 000 Kč

Minimální výše
grantu:

Maximální výše
grantu:

cca 500 000 Kč

cca 5 000 000 Kč

Posílení role pacientů a pacientských organizací
Otevřená výzva k podávání žádostí o grant na „malé projekty“ (malé grantové schéma – MGS)

 Oprávnění žadatelé:
 Neziskové organizace působící v oblasti zaměření výzvy (advokace a zastupování pacientů) minimálně 1 rok

 Výše grantu: 90% celkových způsobilých nákladů
(10% spolufinancování)
 Možnost požadovat zálohu až do výše 90% uděleného grantu

celková alokace
pro výzvu:

 Spolufinancování lze do výše 50% hradit dobrovolnickou prací

cca 48 000 000 Kč

Minimální výše
grantu:

Maximální výše
grantu:

cca 250 000 Kč

cca 4 000 000 Kč

Harmonogram výzev a hodnotícího procesu
Otevřené
výzvy pro
velké
projekty

• Vyhlášení výzev:

Otevřené
výzvy pro
malé
projekty
(MGS)

• Vyhlášení výzev:

listopad/prosinec 2019
• Lhůta pro předkládání žádostí: 2-3 měsíce
• Hodnotící proces a verifikace: 4-5 měsíců
• Předpokládaný začátek realizace projektu:
červen/červenec 2020

únor/březen 2020
• Lhůta pro předkládání žádostí: 2 měsíce
• Hodnotící proces: 4-5 měsíců
• Předpokládaný začátek realizace projektu: srpen/září
2020

Obecné informace k implementaci projektů
Geografické zaměření programu a doba realizace projektů
 Území ČR
 Realizace projektů musí být ukončena do 31. 12. 2023
Bodové zvýhodnění
projektové žádosti
v partnerství s
institucí z
donorského státu

Hodnocení projektových žádostí
 Vícestupňové hodnocení:
1.Posouzení formálních náležitostí a
oprávněnosti – partner programu
2. Hodnocení projektových žádostí
dvěma nezávislými hodnotiteli;
3. Schválení projektů hodnotící komisí;
4. Verifikace schvalovacího procesu.

Obecné informace k implementaci projektů
Administrace projektů
 Elektronicky prostřednictvím systému IS CEDR
 Podání žádosti

hodnocení žádostí

administrace projektů

 Nutnost elektronického kvalifikovaného certifikátu
 Pro podání žádosti a následnou komunikaci se zprostředkovatelem programu

Seminář pro žadatele
 Bude vyhlášen v rámci každé výzvy krátce po jejím vyhlášení
 Semináře pro žadatele otevřených výzev budou vyhlášeny v listopadu/prosinci 2019

 Představení základních parametrů výzvy, postupu pro vyplnění žádosti, IS CEDR a dalších základních pravidel
 Aktuální informace na webu MZd nebo na stránkách EHP fondů

