
 

 

Podpořeno z programu „Zdraví“ financovaného z Fondů EHP 2014-2021. 

Zájemci z řad neziskových organizací se mohou hlásit do dvou 

nových výzev programu Zdraví 

Výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty tzv. „Malého grantového schématu“ financované  

z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu „Zdraví“ vyhlásilo v uplynulých dnech Ministerstvo zdravotnictví. Výzvy 

se zaměřují na duševní zdraví dětí a dospívajících a na prevenci a včasnou diagnózu neurodegenerativních 

onemocnění, jako je demence či Alzheimerova choroba. Žádosti o grant lze podávat do 31. května 2021 do 12:00. 

 

Výzva MGS1 – Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících 

 
Termín vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí: 31. 3. – 31. 5. 2021 
Alokace výzvy: 26 237 517 CZK  
Výše grantu: 100%                    

 
Výzva je zaměřena na následující aktivity: 

1. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných 
metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících. 

2. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví 
a předcházení duševním problémům. 

3. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními 
poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů. 

4. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví  
a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících. 
 

Oprávnění žadatelé: 
Nestátní neziskové organizace (blíže specifikováno v textu výzvy). 
 

Výzva MGS 2 - Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních 
onemocnění 

 

Termín vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí: 31. 3. – 31. 5. 2021 

Alokace výzvy: 14 313 895 CZK 

Výše grantu: 100%                    
 

Výzva je zaměřena na dvě oblasti podpory: 

A. Definice rolí a kompetencí jednotlivých segmentů péče, vytvoření mezioborových doporučených postupů a 
zvýšení povědomí o jejich existenci (oprávněné aktivity jsou blíže specifikované v textu výzvy). 

B. Zvýšení povědomí rodinných příslušníků a neformálních pečujících o včasné detekci symptomů demence, o 
způsobech léčby a o aktivitách, které přispívají ke zpomalení rozvoje příznaků nemoci (oprávněné aktivity 
jsou blíže specifikované v textu výzvy).  

 

Oprávnění žadatelé: 
Nestátní neziskové organizace (blíže specifikováno v textu výzvy). 
 

Veškeré informace k vyhlášeným výzvám a dokumenty ke stažení naleznete na webových 
stránkách Ministerstva zdravotnictví a na webu Fondů EHP. 

https://www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs1-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti-a-dospivajicich/
https://www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs2-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-prevence-a-vcasne-diagnozy-neurodegenerativnich-onemocneni/
https://www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs2-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-prevence-a-vcasne-diagnozy-neurodegenerativnich-onemocneni/
https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/evropsky-hospodarsky-prostor-a-norske-fondy/ehp-a-norske-fondy-2014-2021/vyzvy-ehp-a-norske-fondy-2014-2021/
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi

