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FOND MOBILITY SEKCE MLADÝCH ANESTEZIOLOGŮ A INTENZIVISTŮ ČSARIM
ČLS JEP A PRAVIDLA JEHO ČERPÁNÍ V ROCE 2021
1. Východiska
Cílem Fondu mobility (FM) je naplnění strategického záměru ČSARIM podporovat lékaře
sdružené v Sekci mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM ČLS JEP (SMAI). Primárním
účelem FM je podpora účasti lékařů SMAI na vzdělávacích akcích, studijních pobytech (nebo
jejich ekvivalentů) především mezinárodního charakteru. Vznik FM SMAI a základní principy
jeho fungování byly schváleny na jednání výboru ČSARIM dne 18. 9. 2019.
2. Příjmy a zdroje FM
a) Základní finanční rámec fondu na následující kalendářní rok vychází z příjmů hospodářské
činnosti ČSARIM ČLS JEP a ČSARIM z. s., a to v objemu 10 % součtu zůstatků na účtech
ČSARIM ČLS JEP a ČSARIM z. s. k 31. 12. každého roku.
b) Zdrojem příjmu FM může být i poměrná část (do výše 20 %) zisku kongresu ČSARIM
předchozího roku alokovaného odborné společnosti. Využití tohoto zdroje podléhá
schválení výborem ČSARIM.
c) Dalším zdrojem FM mohou být účelově vázané dary od fyzických i právnických osob nebo
jakékoliv jiné/další příjmy ČSARIM ČLS JEP a ČSARIM z. s. specificky určené pro
potřebu SMAI rozhodnutím výborové schůze po předložení konkrétního projektu
představiteli SMAI.
3. Příjemce podpory z FM
a) Členství v SMAI a ČSARIM.
b) Věk do 35 let v roce žádosti o podporu FM.
4. Povinné součásti žádosti o podporu FM
a) Profesní strukturovaný životopis (CV).
b) Motivační dopis v rozsahu max. jedné strany formátu A4.
c) Účel použití prostředků včetně předpokládaného rozpočtu.
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d) Stanovení, o jakou formu uznatelných nákladů je žádáno (paušální příspěvek odpovídající
výši 600 €, příspěvek do maximální výše registračního poplatku u online vzdělávacích akcí
nebo nepaušální příspěvek v případě stáží).
5. Posuzování žádostí a časový harmonogram
a) Hodnotící komise je tříčlenná ve složení: prvním členem je předsedkyně/předseda výboru
SMAI, druhý člen bude jmenován předsedkyní/předsedou SMAI ze členů SMAI, třetího
člena komise je určen předsedou výboru ČSARIM. Člen navržený výborem ČSARIM má
právo „veta“ ke kterémukoli návrhu. Hodnotící komise bude stanovena nejpozději 15. 2.
příslušného roku a bude ustanovena do konce kalendářního roku. Do konce kalendářního
roku je povinna hodnotící komise předložit výboru ČARIM zprávu o činnosti FM, zpráva
musí zahrnovat využití přidělených finančních prostředků.
b) Seznam podporovaných akcí stanovuje výbor SMAI a bude zveřejněn nejpozději do konce
ledna příslušného roku pro první kolo a do konce května pro druhé kolo. Do seznamu mohou
být zařazeny akce konané vždy v následujících 12 měsících od termínu 1. 4. pro první kolo
a od termínu 31. 7. pro druhé kolo.
c) Žádosti o podporu z FM budou adresovány představitelům SMAI (fondmobility@smai.cz)
nejpozději do 28. 2., pro druhé kolo do 30. 6. příslušného roku.
d) Systém bodového hodnocení (každý člen komise hodnotí počtem bodů níže uvedené
parametry):
 CV se zohledněním spolupráce se SMAI (0-30 bodů),
 motivační dopis (0-15 bodů),
 finanční náročnost a racionální využití zdrojů (0-15 bodů),
 aktivní účast = ano/ne (ano = 60 bodů, ne = 0 bodů),
 první čerpání z fondu = ano/ne (ano = 45 bodů, ne = 0 bodů),
 lékař v přípravě k atestaci z AIM = ano/ne (ano = 30 bodů, ne = 0 bodů),
 tzv. nefakultní pracoviště = ano/ne (ano = 30 bodů, ne = 0 bodů).
e) Hodnotící komise vyhodnotí předložené návrhy do 15. 3. pro 1. kolo a do 15. 7. pro 2. kolo.
f) Žádosti budou po vyhodnocení seřazeny sestupně podle počtu bodů, první neúspěšnou
žádostí v pořadí bude ta, jejíž přidělení by překročilo celkovou částku alokovanou fondu
pro příslušný rok.
g) Následně budou úspěšní žadatelé informováni a zpraveni o dalším postupu do 31. 3. pro 1.
kolo a do 31. 7. pro 2. kolo, přechází na dalšího v pořadí.
h) Žadateli/žadatelům s nejvyšším počtem bodů bude udělena podpora z FM (dle dostupných
finančních možností) do vyčerpání prostředků alokovaných ve prospěch FM v příslušném
roce. Budou-li všechny prostředky vyčerpány v 1. kole, druhé kolo se nekoná. Pokud ve
FM zůstanou nevyčerpané finanční prostředky po 1. a 2. kole příslušného roku, budou
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přičteny v následujícím roce, k již alokovaným prostředkům pro FM pro daný rok (viz bod
2).
i) Podpora bude vyplácena přednostně z účtu ČSARIM z. s.
j) Harmonogram činnosti FM ukazuje Tabulka 1.

Tabulka 1
Kolo soutěže Činnost
Obě kola
Sdělení výše zůstatků na účtech ČSARIM ČLS JEP a ČSARIM
z. s.
1. kolo
Zveřejnění seznamu podpořených akcí
1. i 2. kolo
Jmenování členů hodnotící komise
1. kolo
Uzávěrka přihlášek
1. kolo
Vyhodnocení žádostí
1. kolo
Informace žadatelům o přidělení podpory
2. kolo
Zveřejnění seznamu podpořených akcí
2. kolo
Uzávěrka přihlášek
2. kolo
Vyhodnocení žádostí
2. kolo
Informace žadatelům o přidělení podpory
Obě kola
Zpráva o činnosti fondu směrem k výboru ČSARIM

Termín
10. 1.
31. 1.
15. 2.
28. 2.
15. 3.
30. 3.
31. 5.
30. 6.
15. 7.
31. 7.
31. 12.

6. Uznatelná podpora FM
a) Typy podporovaných akcí – kongresy, konference, kurzy, stáže nebo jejich ekvivalenty
(seznam doporučených akcí stanovuje výbor SMAI)
b) Uznatelné náklady jsou:
 paušální = 600 € (bez nutnosti dokladovat podrobně využití, pouze účast na uznatelné
akci),
 u online vzdělávacích akcí lze požadovat příspěvek maximálně do výše ceny registrace,
 v případě stáží lze na pokrytí nákladů žádat o nepaušální příspěvek; je potřeba uvést
finanční plán individuálně.
7. Povinnosti žadatele
a) Dodržet stanovený termín pro podání přihlášky.
b) Předložit řádně vyplněnou přihlášku se všemi povinnými součástmi (viz bod 4).
c) V případě získání podpory se vzdělávací akce zúčastnit (v případě nemožnosti se zúčastnit
informovat neprodleně předsedu/předsedkyni SMAI)
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d) Předložit potvrzení, certifikát (nebo jejich ekvivalent) o účasti do 30 dnů od skončení akce.
e) Předložit vyúčtování se všemi podklady do 30 dnů od skončení akce.
f) Do 15 pracovních dní od skončení akce napsat písemnou zprávu o účasti na akci určenou
pro zveřejnění na sociálních sítích SMAI.
Datum zahájení platnosti: 1. 1. 2021
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