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Základní informace 

• 3. období implementace EHP fondů v České republice (tzv. FM3)

• Cíle:
• Zlepšení prevence a snížení nerovností ve zdraví (celkový cíl programu)
• Posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou , Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (bilaterální cíl EHP fondů)

• Alokace programu: 16 470 588 EUR (z toho grant EHP fondů 14 mil. EUR)

• Bilaterální alokace: 125 000 EUR

EHP fondy & Program Zdraví

Program
16,471 mil. EUR

Bilaterální fond 
programu

125 000 EUR
+

- Předem-definované projekty
- Otevřená výzva na předkládání žádostí o grant na projekty 

(OV na tzv. „velké projekty“)
- Otevřená výzva na předkládání žádostí o grant na sub-projekty 

v rámci malého grantového schématu (MGS)

- Předem-definované iniciativy
- Otevřená výzva na předkládání žádostí o grant na bilaterální 

iniciativy



Harmonogram přípravy programu

Podpis Memoranda 
o porozumění

4.9.2017

Příprava návrhu 
programu tzv. 

Concept Note a 
dalších podkladů

Dohoda o 
programu
4.Q 2018

Výzvy pro 
předkládání žádostí 

o grant
1.- 3.Q 2019

Kontaktní seminář 
(tzv. match-making seminář)
cca prosinec 2018 

Výzva na předkládání žádostí 
o grant na bilaterální iniciativy
1.Q 2019 

Výzva na předkládání žádostí o 
grant na projekty, sub-projekty
2.- 3.Q 2019



Bilaterální nástroje
1) Spolupráce národních institucí s donorskými státy

Výbor pro spolupráci (tzv. Cooperation Committee):
• Ministerstvo financí: Zprostředkovatel programu (ZP)

• Ministerstvo zdravotnictví: Partner programu (PP)

• Norwegian Institute of Public Health: Partner programu z donorských států (Donor Programme Partner - DPP)

2) Projekty v bilaterálním partnerství
• Projekty:

• předem-definované projekty;
• projekty vybrané na základě otevřené výzvy

3) Iniciativy Bilaterálního fondu
• Bilaterální iniciativy:

• předem-definované (akce ZP a PP) iniciativy;
• Iniciativy vybrané na základě otevřené výzvy v rámci Bilaterálního fondu



Bilaterální iniciativy v rámci programu
Iniciativy realizované Zprostředkovatelem a Partnerem programu ve spolupráci s DPP

• Informační akce

• Kontaktní seminář (tzv. match-making)
• setkání potenciálních žadatelů o grant a potenciálních partnerů z donorských států s cílem navázání kontaktů

a spolupráce
• předpokládaný termín konání: prosinec 2018



Bilaterální iniciativy v rámci Bilaterálního fondu programu
Iniciativy žadatelů o grant

a) období před vyhlášením výzev pro předkládání žádostí o grant na projekty/sub-projekty

• Otevřená výzva v rámci Bilaterálního fondu na předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy – navázání
spolupráce a příprava bilaterálních projektů a sub-projektů:

• studijní a pracovní cesty; setkání a jednání potenciálních partnerů
• předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 1.Q 2019

b) období implementace projektů a sub-projektů

• Otevřená výzva v rámci Bilaterálního fondu na předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy – výměna
zkušeností, know-how a dobré praxe

• předpokládaný termín vyhlášení výzvy a zaměření výzvy: bude upřesněno v průběhu implementace programu



Bilaterální iniciativy v rámci Bilaterálního fondu programu
Žádost o grant na bilaterální iniciativy:

• Informace o žadateli
• Informace o partnerské instituci
• Popis iniciativy



Bilaterální iniciativy v rámci Bilaterálního fondu programu
Žádost o grant na bilaterální iniciativy:

• Bilaterální indikátory
• Rozpočet
• Přílohy



Projekty v bilaterálním partnerství
• Partner projektu z donorského státu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a/nebo mezinárodní organizace

• Zapojení partnera při přípravě projektu, vzájemné konzultace projektových aktivit a výsledků

• Aktivní zapojení partnera projektu při realizaci projektu; míra zapojení v závislosti na charakteru projektu
a projektových aktivitách

• Spolupráce vzájemně prospěšná pro zúčastněné partnery

• Partnerská smlouva:

• podpis po vydání právního aktu pro projekt/sub-projekt

• vymezení práv a povinností jednotlivých stran, finanční toky

• konečným příjemcem může být pouze český subjekt, který vstupuje do smluvního vztahu se
Zprostředkovatelem/Partnerem programu

• proplácení výdajů partnera projektu zajišťuje konečný příjemce na základě partnerské smlouvy



Projekty v bilaterálním partnerství

• Žádost o grant: elektronický formulář v IS CEDR

• Pokyny pro žadatele

• Semináře pro žadatele

• Semináře pro konečné příjemce

Projekty a sub-projekty vybrané na základě otevřených výzev

Podání žádosti 
o grant v 
IS CEDR

Hodnocení 
a verifikace

Vydání právního 
aktu

Realizace 
projektu

Zahájení realizace úspěšného projektu 
do 6 měsíců od ukončení termínu pro 
předkládání žádostí o grant 

Součástí hodnocení, do jaké míry projekt přispívá 
k posilování bilaterálních vztahů s donorskými státy



Kontakty a zdroje informací
• Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí

Ing. Lenka Šlitrová (lenka.slitrova@mfcr.cz): programový manažer Oddělení přípravy a koordinace - program Zdraví

Mgr. Šárka Sovová (sarka.sovova@mfcr.cz): vedoucí Oddělení přípravy a koordinace

• www.eeagrants.cz

• Partner programu: Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Petr Čermák (petr.cermak@mzcr.cz): vedoucí oddělení finančních mechanismů

• www.mzcr.cz



Děkuji za pozornost
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