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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
Ministerstvu financí byla dne 10. března 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:
„I.) prosíme tímto o poskytnutí úplného a aktuálního seznamu úspěšných příjemců
prostředků Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO
v oblasti pacientských organizací. Na web stránce "eeagrants.cz"jsme nenalezli mezi
příjemci organizace: NAPO (Národní asociace pacientských organizací), Česká
společnost AIDS pomoc a diabetologickou střešní organizaci Diaktiv, o kterých máme
informaci, že byli rovněž úspěšní.
Popřípadě žádáme o informaci, ve kterých programech v rámci Fondů EHP 2014-2021
byly výše uvedené organizace úspěšné.
Důvodem naší žádosti, je plánované oslovení úspěšných organizace za účelem
projektu sdílení dobré praxe, směřujícího k většímu rozšíření povědomí o možnostech
Fondů EHP směrem k pacientským organizacím.
II.) prosíme tímto o poskytnutí informace, zda je pro rok 2022, či roky následující,
připravován obdobný program Zdraví z prostředků Fondů EHP.“
K tomu Vám Ministerstvo financí poskytuje následující informace:
Ad I.)
Seznam úspěšných příjemců ve výzvě „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských
organizací“ v rámci Programu Zdraví Fondů EHP 2014 – 2021:
− Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.
− CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.
− Toseví z. s.
− Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
− Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
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Revma Liga Česká republika, z.s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
SMÁci, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
České ILCO, z.s.
Studio 27 - zaostřeno na duši, z.s.
PARENT PROJECT, z.s.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.
LÍP A SPOLU, z.s.

NAPO (Národní asociace pacientských organizací) vznikla jako zastřešující
pacientská organizace v rámci projektu ZD-MGS3-016 „Vznik a rozvoj Národní
asociace pacientských organizací (NAPO)“ financovaného z programu Zdraví Fondů
EHP 2014-2021, který realizuje příjemce dotace Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
Národní asociace pacientských organizací tedy vznikla až po ukončení příjmu žádostí
o grant v předmětné výzvě.
Seznam podpořených projektů je rovněž zveřejněn na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví, které je zprostředkovatelem malých grantových schémat
v programu Zdraví https://www.mzcr.cz/z-fondu-ehp-2014-2021-bude-podporeno-15projektu-zamerenych-na-rozvoj-cinnosti-pacientskych-organizaci/.
Ad II.)
Všechny výzvy programu Zdraví v rámci programového období Fondů EHP a Norska
2014-2021 již byly vyhlášeny. Implementace všech podpořených projektů v programu
Zdraví bude končit nejpozději v dubnu 2024. Nové výzvy, bude-li program Zdraví
zařazen i do příštího programového období Fondů EHP a Norska, budou vyhlášeny až
v novém programovém období (nejdříve za cca 3 roky). Jejich zaměření, které není
v tuto chvíli známo, bude předmětem vyjednávání mezi Českou republikou
a donorskými státy.
S pozdravem

Mgr. Miloš
Nagy
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