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• Program Iniciativy v oblasti veřejného zdraví:
• Prioritní oblast: Human and social 

development
• Programová oblast 27: Public Health

Initiatives
• Alokace Programu: 19 180 000 EUR

• Ministerstvo zdravotnictví plní roli odborného 
partnera Programu

• Norským partnerem Programu je The
Norwegian Institute of Public Health



Globální cíl Programu je v souladu s cílem 
programové oblasti č. 27:

„Zlepšení zdraví populace a redukce nerovného 
přístupu ke zdravotní péči“

Zvláštní zřetel je kladen na preventivní složku 
zdravotní péče.

Program byl norskou stranou schválen 8. dubna 
2013.



2 programové oblasti:
I. Psychiatrická péče
II. Péče o děti 

• podoblasti:
II.a Prevence dětských úrazů
II.b Sekundární prevence následků
chorob a zdravotních problémů v 

dětském věku
II.c Vzácné choroby



I. Psychiatrická péče
Globální cíl: zvýšení kvality a modernizace postupů

psychiatrické péče
Specifický cíl: vytvoření a implementace systému 

ucelené rehabilitace v zařízeních psychiatrické péče
Postup:
1. Předdefinovaný projekt schválený spolu s 

Programem norskou stranou „Vytvoření systému 
ucelené rehabilitace duševně nemocných (SUPR) a 
jeho implementace v lůžkových zařízeních následné
péče“
Příjemce: Psychiatrická nemocnice Bohnice



2. Otevřená výzva – implementace systému ucelené
rehabilitace v zařízeních psychiatrické péče (umožněno 
je rovněž doplňkové vybavení infrastruktury pro 
zavedení a rozvoj metody ucelené rehabilitace).
Oprávnění žadatelé: 
-zařízení dlouhodobé psychiatrické péče
-zařízení, v jejichž rámci bude zavedena metoda 
ucelené rehabilitace v rámci léčebného procesu



3. Malé grantové schéma – podpora činnosti nestátních 
neziskových organizací
Cíl: deinstitucionalizace a destigmatizace psychiatrické
péče.
Typy projektů:
-projekty, které předchází reformě psychiatrické péče
-projekty budou jedním z podkladů pro reformy 
psychiatrické péče
-investiční i neinvestiční projekty



II. Péče o děti
Globální cíl: zlepšení zdraví dětské populace 
prostřednictvím implementace preventivních 
aktivit 
Specifický cíl: podpora aktivit primární a 
sekundární prevence 
Oblasti:
•dětské úrazy
•perinatální zátěž a onemocnění v dětském věku
•vzácné choroby



II.a Dětské úrazy
Globální cíl: snížení počtu dětských úrazů a dětské
úmrtnosti v důsledku úrazů
Specifický cíl: centralizace preventivních aktivit pro 
zavedení a zefektivnění aktivit primární a 
sekundární prevence na místní i národní úrovni 

Postup:
1.Předdefinovaný projekt „Podpora činnosti 
Národního centra prevence dětských úrazů, násilí a 
podpory bezpečnosti pro děti na pracovištích 
žadatele“

Příjemce: FN v Motole



2. Otevřená výzva
Cíl: vytvoření „preventivních buněk“ v pracovištích 
specializované a superspecializované dětské
traumatologické péče

Oprávnění žadatelé: 
-poskytovatelé specializované a superspecializované dětské
traumatologické péče vedené ve věstníku Ministerstva 
zdravotnictví (věstník MZ ČR, částka 6 z 28. listopadu 2008)
3. Malé grantové schéma:
Podpora činnosti NNO v oblasti prevence dětských úrazů.



II.b Sekundární prevence následků onemocnění a 
zdravotních následků v dětském věku

Cíl: předcházení negativním následkům perinatální zátěže a 
dalších onemocnění v dětském věku (aktivity sekundární
prevence)
Podporovány budou aktivity zaměřené na rozvoj 
multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u 
pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze 
specializovaných perinatologických center všech stupňů.

Dispenzární péče je aktivní a dlouhodobé sledování
zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího nemocí
nebo zhoršením zdravotního stavu.



Postup:
1.Otevřená výzva: podpora rozvoje následné péče o 
děti s perinatální zátěží

Oprávnění žadatelé: 
-pracoviště poskytující navazující dispenzární péči

2. Malé grantové schéma: podpora činnosti NNO v 
podporované preventivní oblasti, a to jak v primární, 
tak sekundární podobě



II.c Vzácné choroby
Cíl: zlepšení péče o osoby se vzácnými chorobami 
prostřednictvím:
-zlepšení včasné detekce a rozpoznání vzácného 
onemocnění praktickými a jinými odbornými lékaři
-zvýšení informovanosti o vzácných onemocněních a 
jejich příznacích
-centralizace péče o pacienty se vzácným 
onemocněním



Postup:
1. Předdefinovaný projekt „Národní koordinační centrum 
pro vzácná onemocnění“
Příjemce: FN v Motole

2. Malé grantové schéma:
•podpora činnosti NNO v oblasti péče o pacienty se 
vzácným onemocněním
•podpora činnosti pacientských organizací



Maximální a minimální velikost grantu
Projekt (otevřená výzva): 

Minimální velikost grantu Maximální velikost grantu

€ 242 000 € 806 500 

6 000 000 Kč 20 000 000 Kč

Minimální velikost grantu Maximální velikost grantu

€ 6 050 € 242 000 

150 000 Kč 6 000 000 Kč

Sub-projekt (MGS):



Alokace jednotlivých oblastí
Alokace programu: € 19 180 000
Fond pro bilaterální spolupráci: € 287 700
Psychiatrická péče: € 10 433 400

Z toho:
• PDP: € 717 441
• Otevřená výzva: € 7 561 061
• MGS: € 2  298 387

Péče o děti: € 6 964 661
Z toho:
• PDPs: € 1 505 302
• Otevřená výzva: € 4 210 162
• MGS: € 1 532 258



Podíly financování
Podíly financování grantů se odvíjejí od právní formy žadatele.
Spolufinancování bude zajištěno ze zdrojů žadatele.

Podíly:

Právní forma žadatele Grant  Vlastní spolufinancování

Veřejná instituce 80% 20%

NNO 90% 10%

Ostatní 85% 15%



Událost Termín

1. Kontaktní seminář (Aktivita II., Malé grantové
schéma Aktivit I. + II.) říjen 2013
1. Výzva pro bilaterální fond A (Aktivita II., Malé
grantové schéma Aktivit I. + II.) říjen 2013
1. Výzva pro předkládání projektů – Aktivita II. 3. kvartál 2013

1. Výzva pro Malé grantové schéma – Aktivity I. + II. 4. kvartál 2013

2. Kontaktní seminář (Aktivita I., Malé grantové schéma 
Aktivit I. + II.) 1. kvartál 2014

2. Výzva pro bilaterální fond A (Aktivita I., Malé
grantové schéma Aktivit I. + II.) 1. kvartál 2014

2. Výzva pro předkládání projektů – Aktivita I. 1. kvartál 2014

1. Výzva pro Malé grantové schéma – Aktivity I. + II. 2. kvartál 2014

Harmonogram realizace Programu Inciativy v oblasti veřejného zdraví



Děkuji za pozornost
Jan Bodnár

ředitel odboru evropských fondů

Ministerstvo zdravotnictví ČR
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