
Zahajovací konference

Program CZ11 Public Health Inititatives 
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Fond bilaterální spolupráce  
Opatření A



Fond pro bilaterální spolupráci na programové
úrovni CZ11
Globální cíl: zajistit vyšší míru bilaterální spolupráce v 
jednotlivých programech financovaných z Norských 
fondů

Opatření A
Podpora aktivit budoucích žadatelů o grant s cílem 
nalézt vhodného partnera
Opatření B
Rozvíjení partnerství v rámci realizovaných projektů



Fond pro bilaterální spolupráci - Opatření A
Aktivity:
1. Kontaktní seminář
Semináře se zúčastní potencionální žadatelé o 
podporu v rámci Programu a potencionální
partneři z donorského státu s cílem navázat 
spolupráci v předkládaných projektech
2. Výzva pro předkládání projektů
Budou financovány projekty zaměřené na 
získání partnera z donorského státu



Fond pro bilaterální spolupráci - Opatření A

Alokace: 
•35% Fondu pro bilaterální spolupráci na programové
úrovni CZ11
•€ 100 695 



Doporučené aktivity:
•Studijní a pracovní cesty, bilaterální setkání s výměnou 
informací
•Účast na mezinárodních akcích, kontaktních seminářích, 
konferencích a workshopech – navazování spolupráce a 
kontaktů
•Sběr dat, tvorba studií k prohloubení informovanosti o 
bilaterální spolupráci mezi subjekty v ČR a subjekty donorské
země
•Organizace seminářů, konferencí workshopů
•Příprava žádosti a dokumentace s partnerem



Způsobilé výdaje:
•Náklady na studie proveditelnosti, na vypracování
finančních či ekonomických analýz
•Náklady na nákup údajů nezbytných k vypracování žádosti 
(např. odborné studie, statistická data)
•Poplatky za externí poradenství
•Poplatky a cestovní náklady na konference, semináře, 
pracovní jednání, workshopy, studijní cesty do zahraničí
•Perdiems a odměny pro hostující experty
•Náklady na pořádání konferencí, seminářů, pracovních 
jednání a workshopů, tlumočení a překlady pracovních 
materiálů



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
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

Harmonogram



Děkuji za pozornost
Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová

Vedoucí oddělení finančních 
mechanismů

Odbor evropských fondů

Ministerstvo zdravotnictví ČR
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