Z D R AV Í

Programová oblast: Evropské problémy v oblasti veřejného zdraví
Alokace programu: 16 470 588 EUR
Zprostředkovatel programu: Ministerstvo ﬁnancí ČR
Kontaktní údaje: www.fondyehp.cz/zdravi
Programový partner: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Partner programu z donorského státu: Norwegian Institute of Public Health
Popis programu: Program Zdraví zdůrazňuje nutnost podpory prevence a propagace v oblasti zdraví
prostřednictvím příslušných opatření. Celkovým cílem programu je zlepšení prevence a snížení nerovností v
oblasti zdraví. Program bude realizován prostřednictvím 3 předem deﬁnovaných projektů a projektů
podpořených v rámci otevřených výzev a malého grantového schématu.
Výzvy k předkládání projektových žádostí se zaměří na následující speciﬁcké cíle a oblasti podpory:
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.
Plánovaný harmonogram:
ź Výzva na bilaterální iniciativy (podpora bilaterálních partnerství) byla ukončena 31. 12. 2019.
ź Otevřená výzva k předkládání projektových žádostí:
- Prevence duševního onemocnění u dětí - vyhlášena 15. 5. 2020;
- Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění - 3. čtvrtletí 2020.
ź Výzva na menší projekty malého grantového schématu - 4. čtvrtletí 2020
Oprávnění žadatelé: V rámci otevřené výzvy: veřejné, soukromé, založené jako právnické osoby v České
republice, které působí v oblasti duševního zdraví, vzdělávání a prevence přenosných a nepřenosných
onemocnění. Malé grantové schéma: neziskové organizace aktivní v oblasti duševního zdraví dětí, demence
a/nebo posílení role pacientů; Předem deﬁnované projekty: veřejné instituce.
Bilaterální spolupráce: Program Zdraví poskytne platformu na posílení bilaterálních vztahů
prostřednictvím:
1. Otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy: vyhledávání potenciálních partnerů
projektů z donorských zemí, rozvoj bilaterálních partnerství a společná příprava žádostí.
2. Organizace kontaktního semináře pro potenciální příjemce grantů a partnery projektů z donorských zemí
(16. ledna 2019).
3. Podpora bilaterální spolupráce v rámci podpořených projektů.

