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Program 2019 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Humanitárního fondu v rámci tematického zadání 

„Zdravotnictví a Zdraví 2020“

Seminář  o programech

14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



Středočeský Humanitární fond -

„Zdravotnictví a Zdraví 2020„

Podání žádosti :

Fyzická osoba, právnická osoba a obec

se sídlem nebo bydlištěm na území

Středočeského kraje

nebo

prokazatelně poskytuje služby občanům

Středočeského kraje
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„Zdravotnictví a Zdraví 2020„ 

oblasti podpory

Podpora a rozvoj neziskových organizací,

zdravotnických a sociálních zařízení,

zajišťujících veřejně prospěšnou činnost ve

zdravotně sociální oblasti ve smyslu podpory

zdravého životního stylu, primární prevence,

boje proti obezitě a poruchám příjmu potravy
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„Zdravotnictví a Zdraví 2020„ 

oblasti podpory

Podpora skupin osob se zdravotním

postižením a chronicky nemocných ve

smyslu podpory zdravotně prospěšných

aktivit, ozdravných pobytů, specifické

rehabilitace, sociálního začleňování,

vybavení zdravotnickými pomůckami, apod.

a podpora poskytovatelů zdravotních služeb,

ztrátových činností nebo činností

nehrazených z veřejného zdravotního

pojištění, zejména hospicové péče
»
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„Zdravotnictví a Zdraví 2020„ 

oblasti podpory

Podpora fyzických osob se zdravotním

postižením a chronicky nemocných ve

smyslu podpory zdravotně prospěšných

aktivit, ozdravných pobytů, specifické

rehabilitace, sociálního začleňování,

vybavení zdravotnickými pomůckami, apod.

Podpora zooterapie, pozitivního působení 

zvířete na lidské zdraví
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Alokace

Předpokládaný celkový objem peněžních

prostředků vyčleněných v rozpočtu

Středočeského kraje na podporu

stanoveného účelu je 2 000 000,- Kč.
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Středočeský Humanitární fond -

„Zdravotnictví a Zdraví 2020„

Minimální výše požadované dotace je ve všech 

oblastech podpory = 10 000 Kč.

Maximální výše požadované dotace je ve všech 

oblastech podpory = 200 000 Kč.
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Středočeský Humanitární fond -

„Zdravotnictví a Zdraví 2020„

Minimální spoluúčast žadatele =10 % 

z celkových uznatelných nákladů akce/projektu; 

nutno při čerpání dotace dodržet.   

Dotace - do výše maximálního podílu 90 % 

z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
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Hodnotící kritéria programu

Žádosti budou hodnoceny v jednotlivých oblastech podle kritérií, které 

jsou podrobně uvedeny v Programu 2019:

Charakteristika projektu

Finanční objem přidělených dotací ze Středočeského Humanitárního 

fondu – oblast zdravotnictví v letech 2012 – 2017

Dlouhodobá a systematická veřejně prospěšná činnost ve zdravotně 

sociální oblasti (posuzováno bude v závislosti na počtu let činnosti a 

rozvoje dané oblasti)

Typ žadatele 

Věk zasažené cílové skupiny, velikost zasažené skupiny, závažnost a 

priorita osob

Ekonomická náročnost požadované léčby, léčebného nebo 

ozdravného pobytu, vybavení zdravotnickým materiálem či 

prostředkem nebo asistenční služby
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Povinné přílohy k žádosti o dotaci

❑ Doklad o právní subjektivitě

❑ Vlastní projekt, položkový rozpočet a harmonogram realizace 

akce uvedení délky poskytování veřejně prospěšné činnosti ve 

zdravotně sociální oblasti (i v elektronické  podobě v internetové 

aplikaci)

❑ Originál písemného souhlasu zřizovatele s podáním žádosti,

pokud je žadatelem příspěvková organizace

❑ V originále čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de

minimis, splňuje-li požadovaná dotace režim de minimis; vzor

čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 k Programu

❑ Plná moc v originále a úředně ověřenými podpisy zmocněnce a

zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě

zastoupení žadatele na základě plné moci
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Děkuji Vám za pozornost
Ivana Kučerová

Radka Libánská

Odbor zdravotnictví
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