




Klaster Zdravie v Horizon Europe



Rozpočet- klaster Zdravie 

23,097 €

47,179 €

12,086 €

3,181 €

5,400 €

Pilier I Pilier II Pilier III Widening & ERA NGEU

Klaster 
Zdravie
6,893 

mld. EUR

Rozpočet je stále predmetom negociácií

Plán 
obnovy
NGEU

? 



Strategický plán smerujúci k pracovným 
programom 

Strategický plán EÚ politické priority
Kľúčové strategické 
orientácie pre VaI

Očakávané 
dopady

Destinácie Témy Očakávané dopady

Príprava na úrovni programu 

Prípravy na úrovni klastra



Hlavné intervenčné oblasti - Destinácie a očakávané dopady

• Občania zostávajú zdraví v rýchlo sa meniacej spoločnosti vďaka zdravšiemu životnému štýlu a 
správaniu, zdravšiemu prostrediu, lepším zdravotným politikám založeným na vedeckých 
poznatkoch a účinnejším riešeniam na podporu zdravia a prevenciu chorôb.

1.Zostať zdravý v rýchlo sa meniacej 
spoločnosti

• Životné a pracovné prostredie, ktoré podporuje zdravie a je udržateľné vďaka lepšiemu 
pochopeniu environmentálnych, pracovných, spoločenských a ekonomických 
determinantov zdravia.  

1. Život a práca v zdraviu 
prospešnom prostredí 

• Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dokážu bojovať proti chorobám a účinne znižovať 
chorobnosť pacientov vďaka lepšiemu poznaniu a lepších kapacít a pripravenosti na 
zvládnutie epidémií. porozumeniu chorôb, využívaniu účinnejších a inovatívnejších 
zdravotníckych technológií 

1.Boj proti chorobám a znižovanie 
zaťaženia chorobami  

• Vďaka vývoju a využívaniu bezpečných, nákladovo efektívnych riešení so zameraním na 
ľudí budú systémy zdravotnej starostlivosti poskytovať rovnaký prístup k inovatívnej, 
udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti o zameraním na zdravie obyvateľstva, 
odolnosť zdravotných systémov a zlepšené dôkazy. 

1. Zabezpečenie prístupu k 
inovatívnej, udržateľnej a vysoko 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti

• Zdravotnícke technológie, nové nástroje a digitálne riešenia sa účinne uplatňujú vďaka ich 
inkluzívnemu, bezpečnému a etickému vývoju, dodávkam, integrácii a nasadeniu v 
zdravotných politikách a systémoch zdravotnej starostlivosti.

1.Uvoľnenie plného potenciálu nových 
nástrojov, technológií a digitálnych 

riešení pre zdravú spoločnosť 

• Zdravotnícky priemysel EÚ je inovatívnejší, udržateľnejší a globálne 
konkurencieschopnejší vďaka lepšiemu využívaniu prelomových technológií a inovácií a EÚ a 
jej ČS sú odolnejšie a menej závislé od dovozu dôležitých zdravotníckych technológií a majú k 
nim jednoduchší prístup.

Zachovanie inovatívneho, 
udržateľného a globálne 
konkurencieschopného 

zdravotníckeho priemyslu 



Témy budúceho pracovného programu

- Prevencia obezity 
- Molekulárne a neurobiologické

pochopenie mentálnych ochorení a 
zlepšenie mentálneho zdravia

- Silver deal
- Podpora zdravotnej gramotnosti
- Chronické ochorenia a spôsoby, ako 

im predchádzať (aj za pomoci AI) 

- Vplyv životného prostredia na 
zdravie

- Kvalita vnútorného ovzdušia
- Dopady klimatickej krízy
- Úloha životného prostredia pri 

neprenosných chorobách

- Kvalitatívne porovnanie systémov 
verejného zdravotníctva

- Zlepšenie klinických  usmernení
- Budovanie európskej inovačnej 

platformy pre opätovnú výrobu 
liekov 

- Nové prístupy v paliatívnej 
starostlivosti

- Imunoterapeutiká, vývoj vakcín
- Vývoj liečiv pre zriedkavé 

ochorenia

- Zvyšovanie kvality starostlivosti a
bezpečnosti pacientov

- Lepšie zdravotné politiky
- Personalizovaná medicína
- Lepšia odpoveď na vírusové 

ochorenia
- Udržateľné zdravotné systémy
- Lepšie finančné plánovanie a 

budovanie kapacít 

1.- Inteligentné lekárske zariadenia
- Nová generácia pokrokových terapií 

na liečbu vážnych zdravotných 
stavov

- Inovatívne nástroje na použitie dát
- Nástroje a technológie pre zdravšiu 

spoločnosť 
- Modely pre stratifikačné stratégie

1.- Zelené farmaceutiká
- Nové platobné modely pre 

zdravotnícke technológie
- Vylepšenie kybernetickej 

bezpečnosti 
- Lepšie anonymizačné techniky
- Vývoj a obstarávanie nových 

antimikrobiotík



Klaster Zdravie v synergii s...

Klaster 
Zdravie

Európsky inovačný a 
technologický inštitút 

Výskumno-inovačná 
misia pre oblasť 
rakoviny

EÚ výskumno-inovačné 
partnerstvá

Akčný plán boja 
proti rakovineEU4Health 

program

Národné politiky v 
oblasti zdravia ČŠ EÚ

EU4HEALTH 
program



Misia pre oblasť rakoviny 

Boj s rakovinou: misia možná!
Do roku 2030 zachránime viac ako 3 milióny ľudských životov, ktorí budú žiť dlhší a 
lepší život.

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.

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



EÚ výskumno-inovačné partnerstvá 
Inštitucionalizované

Partnerstvo Predchodcovia v H2020 WP Rok spustenia 

EU Partnership on Assessment of Risk of Chemicals (PARC) HBM4EU + iné akcie 2021 2022

EU Partnership on Transforming Health & Care Systems AAL, TO-REACH, EIP on AHA, JPI-
More Years Better Lives

2022 2023

EU Partnership Fostering an ERA for Health Všetky PPP v rámci SC1 ??? ???

EU Partnership on Personalised Medicine ERA-PerMed + iné akcie 2023 2023

EU Partnership on Rare Diseases EJP Rare diseases, ERA-NET akcie 2023 2024

EU Partnership on One Health AMR JPI on AMR, ERA-NET EXEDERA, 
One Health Joint Programme Cofund

23/24 24/25

Partnerstvo WP Rok spustenia 

Innovatove Health Initiative (ex- IMI2) 2021 2021

EU- Africa Global Health (ex-EDCTP2) 2021 2021

Spoločne financované 



Pracovný program – novinky 

 Pracovný program je stále predmetom diskusie v rámci Tieňového výboru 
 Zverejnenie pracovného programu sa očakáva v apríli 2021 
 Nové usporiadanie pracovného programu – otvorenejšie a menej normatívne výzvy
 Samotný text výziev nebude už tak dôležitý, dôraz bude na znenie destinácií a ich 

očakávané dopady 
 V roku 2021 budú len jednostupňové výzvy, v roku 2022 zase dvojstupňové výzvy
 Posilnený dôraz na medzinárodnú spoluprácu 

Destinácia

• Veľká 
tematická 
oblasť 

• Príklad: 
Zostať 
zdravý v 
rýchlo sa 
meniacej 
spoločnosti 

Výzva

• Dve veľké 
výzvy každá 
na jeden rok

• Príklad: 
Výzva 1.1: 
Zostať 
zdravý 
(2021)

Téma

• Názov 
konkrétnej 
výzvy

• Typ akcie 
(RIA, IA, 
CSA...)

• Očakávané 
dopady a 
rámec výzvy 



Dôležité linky a informácie

 Prehľadné informácie k Horizon Europe
https://eraportal.sk/eraportal/horizont-europa/;  https://www.slord.sk/horizon-europe/

 Strategický plán Horizon Europe – Kľúčové strategické orientácie KLASTER ZDRAVIE
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/annex-1.pdf

 Misia pre oblasť rakoviny                                                                     
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-
programme/missions-horizon-europe/cancer_en

 Európske výskumno-inovačné partnerstvá pre oblasť Zdravie 
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-
europe/candidates-european-partnerships-health_en

 Program EU4Health 
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_sk

 Akčný plán boja proti rakovine 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-
s-Beating-Cancer-Plan

 EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút 
https://eit.europa.eu/

https://eraportal.sk/eraportal/horizont-europa/
https://www.slord.sk/horizon-europe/
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/annex-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe/cancer_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-european-partnerships-health_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_sk
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan
https://eit.europa.eu/


Ďakujem za pozornosť!
terezia.rua@cvtisr.sk


