
Misia je portfólio medzidisciplinárnych činností so
zameraním na dosiahnutie ambiciózneho, inšpiratívneho
a merateľného cieľa v stanovenej lehote, ktorý má
konkrétny vplyv na spoločnosť a tvorbu politík. Misie si
stanovujú realistické ciele založené na dopade a snažia sa
mobilizovať zdroje a prepájať činnosti medzi rôznymi
odbormi a typmi výskumu a inovácií. 

Každá misia má misijnú radu, zloženú z 15 špičkových
odborníkov a vedcov z celého sveta, ktorej úlohou je
identifikovať jednu alebo viac konkrétnych misií a ktoré budú
pokrývať súbor akcií a odporúčaní. Európska komisia taktiež
zapojí do činnosti občanov v nepretržitom procese
navrhovania, monitorovania a hodnotenia misií.

Ak vezmeme do úvahy, že v Európe je štvrtina všetkých

prípadov rakoviny a menej ako 10% svetovej populácie, je

zrejmé, že rakovina predstavuje pre európskych občanov a

systémy zdravotníctva obrovskú hrozbu. Každý rok je v EÚ

diagnostikovaných 2,6 milióna ľudí s rakovinou a očakáva sa

že bez výrazných opatrení sa počet prípadov rakoviny v

Európe zvýši o 25%. Aj pre tieto desivé trendy je cieľom
misie pomôcť identifikovať spoločné ciele a viesť k
dlhodobým, systémovým a nevyhnutným zmenám,
ktorými dokážeme do roku 2030 zachrániť viac ako 3
milióny ľudských životov a zabezpečiť, že budú žiť
dlhšie a lepšie.

Vzhľadom na vysokú úroveň ambícií je na dosiahnutie cieľa

misie potrebný komplexný plán odvážnych opatrení

podporovanými všetkými členskými štátmi a zúčastnenými

stranami, ktoré zabezpečia spravodlivý prístup pre všetkých

ku kvalitnej prevencii, diagnostike, liečbe a starostlivosti,

vrátane prístupu k financovaniu výskumu a znalostiam.

Misia sa zameria na boj so všetkými druhmi rakoviny a
v rámci všetkých vekových a sociálnych skupín v členských
štátoch EÚ cez jej 5 hlavných intervenčných pilierov: 

1.  Prevencia 
2.  Diagnostika a liečba rakoviny 
3. Kvalita života pacientov s rakovinou, pozostalých, ich
rodín a opatrovateľov 
4. Spravodlivý prístup do všetkých vyššie uvedených  
 oblastí
5. Dôkladne porozumenie rakoviny, príčinných faktorov,
mechanizmov a ich vplyvu na rakovinu.

Boj s rakovinou:
misia možná!
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Informácie a možnosti zapojenia:         Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli  
                                                                        ERA Portál Slovensko   

Neoddeliteľnou súčasťou nadchádzajúceho
rámcového programu Horizon Europe (2021-2027)

budú  európske výskumno-inovačné  misie,
ktorých cieľom je dosiahnuť riešenia pre päť

najväčších výziev, ktorým čelí naša spoločnosť.

Do roku 2030 zachránime viac ako 3 milióny ľudských
životov, ktorí budú žiť dlhšie a lepšie.

Čo sú misie?

 Boj s rakovinou: 
 možná misia!

Hlavné piliere misie

 Zapojte sa aj Vy a prispejte k napĺňaniu cieľov misie!

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-board-report-cancer.pdf
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