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Horizont Európa

Klaster 1 – Zdravie

Klaster Zdravie pokrýva
rôzne oblasti:
• prevencia, personalizácia zdravotnej starostlivosti, zlepšovanie
diagnostiky a liečby ochorení, vývoj nových technológií
• vplyv životného prostredia na zdravie
• digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti
rôzne vedné disciplíny:

• lekárske a farmaceutické vedy, epidemiológia, verejné
zdravotníctvo, psychológia, sociálna ekonomika, etika, .....

D1: Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa
spoločnosti
Predpokladané výzvy v roku 2021:

HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-02: Towards a molecular and
neurobiological understanding of mental health and mental
illness for the benefit of citizens and patients (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-03 Supporting digital
empowerment and health literacy – Healthy citizens 2.0 (CSA)
HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-04: A roadmap for
personalised prevention (CSA)
VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ

D2: Život a práca v zdraviu prospešnom
prostredí
Predpokladané výzvy v roku 2021:
Call - Environment and health (2021)
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01: Exposure to electromagnetic fields (EMF)
and health (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-02: Indoor air quality and health (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03: Health impacts of climate change, costs
and benefits of action and inaction (RIA)
Call - Partnerships in Health (2021)
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03-01: European Partnership for the Assessment
of Risks from Chemicals/PARC (COFUND)
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D3: Boj proti chorobám a znižovanie
zaťaženia chorobami
Predpokladané výzvy v roku 2021:
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01: Towards improved supportive, palliative, survivorship
and end-of-life care of cancer patients (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-02: Building a European innovation platform for the
repurposing of medicinal products (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-03: Innovative approaches to enhance poverty-related
diseases research in sub-Saharan Africa (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04: Clinical validation of artificial intelligence solutions for
treatment and care (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-07: Personalised medicine and infectious diseases:
understanding the individual host response to viruses, e.g., SARS-CoV-2 (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-05: A roadmap towards the creation of the European One
Health antimicrobial resistance partnership, OH AMR (CSA)
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-06: Building a European Research and Innovation
Partnership for Pandemic Preparedness (CSA)
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D4: Zabezpečenie prístupu k inovatívnej,
udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej
starostlivosti
Predpokladané výzvy v roku 2021:
HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01: Enhancing quality of care and
patient safety (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-02: Data-driven decision-support
tools for better health and care delivery and policy-making (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-04: Health and care innovation
procurement network (CSA)
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D5: Plné využitie potenciálu nových nástrojov,
technológií a digitálnych riešení pre zdravú
spoločnosť
Predpokladané výzvy v roku 2021:
HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-01: Smart medical devices and their
surgical implantation for use in resource-constrained settings (IA)
HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-02: Next generation advanced
therapies to treat highly prevalent and high burden diseases with
unmet needs (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03: Innovative tools for use and reuse of health data, in particular electronic health records and/or
patient registries (RIA)
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D6: Zachovanie inovatívneho, udržateľného a
globálne konkurencieschopného zdravotníckeho
priemyslu
Predpokladané výzvy v roku 2021:
HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01: Green pharmaceuticals (RIA)
HORIZON-HLTH-2021-IND-07-02: Development procurement
and responsible management of new antimicrobials (CSA)
HORIZON-HLTH-2021-IND-07-03: Promoting a trusted mHealth
label in Europe: uptake of Technical specifications for “Quality
and Reliability of Health and Wellness Apps” (CSA)
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Predpokladané termíny
Otvorenie výziev

22. apríl 2021

Uzávierka žiadostí

21. september 2021

• v roku 2021 sa očakávajú len 1-kolové výzvy
• témy výziev budú definované širšie, v popredí predovšetkým očakávané
dopady
• dôraz na intenzívnejšiu medzinárodnú spoluprácu (napr. pri využívaní
infraštruktúry, pri lepšej pripravenosti systémov zdravotnej starostlivosti
na mimoriadne situácie)

Inovačno-výskumná misia Rakovina
Misia Rakovina
Zachrániť viac než 3 milióny ľudských životov

Porozumenie rakoviny

Zlepšovanie kvality
života

Optimalizácia
diagnostiky a liečby

Program prevencie

Zabezpečenie rovnocenného prístupu

Európske výskumno-inovačné partnerstvá
Partnerstvo

Typ

Očakávaný rok
spustenia

European Partnership for EU-Africa Global Health

inštitucionalizované

2021

European Partnership for Innovative Health

inštitucionalizované

2021

European Partnership for Chemicals Risk
Assessment

spoločne financované

2022

European Partnership - ERIA for Health

spoločne financované

2022

European Partnership on Health and Care Systems
Transformation

spoločne financované

2022

European Partnership for Personalised Medicine

spoločne financované

2023

European Partnership on Rare Diseases

spoločne financované

2024

EU Partnership on One Health AMR

spoločne financované

2023

Výskumné infraštruktúry

Základné informácie
Pod výskumnými infraštruktúrami rozumieme:
• hlavné vedecké vybavenie a súbory nástrojov
• zbierky, archívy a vedecké údaje
• počítačové systémy a komunikačné siete
• akékoľvek iné jedinečné výskumné a inovačné infraštruktúry dostupné
pre externých používateľov
Kľúčové ciele grantovej schémy:
• lepšie koordinovať rozvoj a využívanie výskumných infraštruktúr
• znížiť fragmentáciu výskumno-inovačného ekosystému
• vyhnúť sa zdvojovaniu úsilia
• zaviesť stratégie pre nové, celoeurópske a uznávané medzivládne alebo
štátne výskumné infraštruktúry

Dôležité pojmy
ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach
- pripravuje strategický plán a určuje investičné priority výskumných
infraštruktúr na nasledujúce obdobie
- ESFRI white paper, cestovné mapy

ERIC – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru
- špecifická právna forma, ktorá uľahčuje budovanie a prevádzku výskumných
infraštruktúr

EOSC – Európsky cloud pre otvorenú vedu
- sieť organizácií a infraštruktúr, ktorá bude zoskupovať existujúce vedecké
údaje a podporovať ich otvorený prístup a šírenie

D1: Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia
európskych výskumných infraštruktúr
Predpokladané výzvy v roku 2021:
Call - Developing, consolidating and optimising European Research Infrastructures to maintain global
leadership (2021)
HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-01: Support to the European Strategy Forum on Research
Infrastructures (CSA)
HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-02: Strengthen the bilateral cooperation on research infrastructures
with Africa: improving the knowledge base on climate change in Africa (CSA)
HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-03: Transition to digital/remote research infrastructure service
provision: lessons learnt, needs and best practices (CSA)
HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-05: Support to the e-Infrastructure Reflection Group/e-IRG (CSA)
Call - Developing European Research Infrastructures to maintain global leadership (2021)
HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-01: Preparatory phase of new ESFRI RI projects (CSA)
HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-02: Consolidation of the research infrastructure landscape –
Individual support for ESFRI projects (CSA)

PREDBEŽNÉ VÝZVY – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ

D2: Funkčný, otvorený a FAIR ekosystém EOSC
(European Open Souce Cloud)
Predpokladané výzvy v roku 2021:
Open Science practices and a digitally-skilled workforce
HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-01: Supporting an EOSC-ready digitally skilled
workforce (CSA)
HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-02: Supporting the development and coordination of
activities of the EOSC Partnership (CSA)
Supporting EOSC-Core: Enabling access to the Web of FAIR data and services
HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-03: Deploying EOSC-Core components for FAIR (CSA)
HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-04: Innovative and customizable services for EOSC
(CSA)
Building with the scientific community a Web of FAIR data for open science
HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-05: Enabling discovery and interoperability of
federated research objects across scientific communities (CSA)
HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-07: FAIR and open data sharing in support of cancer
research (CSA)
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D3: Služby VI podporujúce výskum v oblasti zdravia s cieľom
urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu a zlepšovať
hraničný výskum
Predpokladané výzvy v roku 2021:
A challenge-driven provision of Research Infrastructure services
HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-02: Research Infrastructures services to support research
addressing cancer (RIA)
HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-03: Research Infrastructures services for a sustainable
and resilient agriculture and agro-ecological transitions (RIA)
HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-04: Research Infrastructures services for responding to
climate-related risks on the environment (RIA)
HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-05: Research Infrastructures services enabling the
development of materials for a circular economy (RIA)
HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-06: Research Infrastructures services for sustainable and
inclusive Global Value Chain and Europe recovery from socio-economic crises (RIA)
Research Infrastructures services advancing frontier knowledge
HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-07: Research Infrastructures services advancing frontier
knowledge (RIA)
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D4: Ďalšia generácia vedeckých nástrojov a metód a
pokročilé digitálne riešenia
Predpokladané výzvy v roku 2021:
HORIZON-INFRA-2021-TECH-01-01: Interdisciplinary digital twins for
modelling and simulating complex phenomena at the service of research
infrastructure communities (RIA)

D5: Umožnenie sieťového pripojenia pre spoluprácu bez
hraníc
Predpokladané výzvy v roku 2021:
HORIZON-INFRA-2021-GEANT-01-01-FPA: Framework Partnership
Agreement (FPA) for Research and Education Networks (RIA)
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Predpokladané termíny
Destinácia

Otvorenie výzvy

Uzávierka žiadostí

8. jún 2021

23. september 2021

30. september 2021

13. január 2022

D2

8. jún 2021

23. september 2021

D3

8. jún 2021

23. september 2021

D4

8. jún 2021

23. september 2021

D5

14. apríl 2021

15. jún 2021

D1
D1/DEV 2

Osobitné akcie súvisiace s COVID-19
FAIR and open data sharing in support to European preparedness for infectious
diseases (RIA, 12 mil. EUR/1 projekt)
- cieľom je umožniť výskumníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a
expertom zdieľať, analyzovať a prepájať výskumné dáta súvisiace s pandémiou
COVID-19 naprieč disciplínami a krajinami
- špeciálny dôraz kladený na sekvenovanie vzoriek a monitorovanie šírenia nových
variantov vírusu SARS-CoV-2
- projektové zámery majú nadväzovať na tzv. European COVID-19 Data Platform a tiež
na aktivity v rámci partnerstva EOSC
Research Infrastructure services for rapid research responses to infectious disease
epidemics (RIA, 21 mil. EUR/1 projekt)
- integrácia služieb výskumných infraštruktúr na podporu výskumu zameraného na
nové varianty vírusu SARS-Cov2
- projekty zamerané na nové vírusové varianty, ich odhaľovanie, skúmanie a
vyhodnocovanie (zmeny pri prenose a prejavoch ochorenia) a možné spôsoby
liečby a prevencie (liečivá, vakcíny, opatrenia zdravotníckych systémov)

EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút

Čo je EIT
• nezávislá organizácia EÚ so sídlom v Budapešti
• prepája akademickú obec, výskumné inštitúcie
a priemysel

Sústreďuje sa najmä na:
• inovačne orientované výskumné projekty
• individualizované služby zakladania podnikov
a akcelerácie
• vzdelávacie kurzy, ktoré kombinujú technické a
podnikateľské zručnosti

Štruktúra a fungovanie EIT
EIT
EIT KICs
Co-location Centres
Innovation Hubs

Priority na nasledujúce obdobie
Právny základ EIT tvorí Strategický inovačný program (Strategic
Innovation Agenda/SIA):
• dôraz na posilnenie regionálnej inovačnej schémy EIT RIS
(Regional Innovation Scheme) na podporu krajín, ktoré v
inovačných výsledkoch zaostávajú
• vytvorenie dvoch nových KICs: oblasť kultúrneho a kreatívneho
priemyslu a oblasť vodných, morských a námorných sektorov
a ekosystémov
• posilnenie podnikateľských a inovačných kapacít inštitúcií VŠ
vzdelávania

Kontakty
KIC

EIT RIS Hub/CLC

E-mail

EIT Climate-KIC

Bratislava

info.sk@civitta.com

EIT Digital

Budapešť

budapest@eitdigital.eu

EIT Food

Nitra

eitfoodhub@uniag.sk

EIT Health

Košice

fmb_eit-health@t-systems.com

EIT InnoEnergy

Bratislava

hubslovakia@innoenergy.com

EIT RawMaterials

Košice

hubkosice@eitrawmaterials.eu

EIT Urban Mobility

Praha

east@eiturbanmobility.eu

EIT Manufacturing

Bratislava

eit@stuba.sk

Ďakujem za pozornosť!
Monika Brečková
e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk

https://eraportal.sk/horizont-europa

