Klaster 1 – Zdravie v programe Horizont Európa:
podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

29. apríl 2021

Horizont Európa

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, .....

Základné informácie
• kto sa môže uchádzať: akákoľvek organizácia, ktorá má právnu subjektivitu –
vysoké školy, výskumné inštitúty, podniky, verejné inštitúcie, neziskové
organizácie
• konzorciá zložené min. z troch rôznych organizácií z rôznych členských štátov
(ČŠ) EÚ, resp. asociovaných krajín (z toho min. 1 ČŠ EÚ); neplatí pre CSA
• typy projektov: RIA, CSA, IA, PCP, PPI
Finančný príspevok
EÚ

Typ projektu

Zameranie

Research and Innovation Actions (RIA)

základný a aplikovaný výskum, vývoj alebo vylepšovanie
technológií, produktov, procesov

100 %

Coordination and Support Actions (CSA)

koordinačné a podporné aktivity, networking, šírenie a
využitie výskumných výsledkov

100 %

Innovation Actions (IA)

uplatnenie výsledkov výskumu v praxi, tvorba prototypu
výrobkov, ich testovanie, uvedenie na trh

70 %
(non-profit 100 %)

Pracovný program 2021 – 2022
• zatiaľ zverejnený len návrh pracovného programu (PP)
• schválenie PP a otvorenie výziev sa očakáva v prvej polovici mája
• PP rozdelený do 6 tzv. destinácií
1) Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti
2) Život a práca v zdraviu prospešnom prostredí
3) Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami
4) Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko
kvalitnej zdravotnej starostlivosti
5) Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych
riešení pre zdravú spoločnosť
6) Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne
konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu

Pracovný program 2021 – 2022

D1: Zostať zdravý v rýchlo meniacej
sa spoločnosti
Očakávané dopady:
• propagácia zdravého životného štýlu, inovatívne služby
a politiky na podporu zdravia a prevencie chorôb
• dostupné, primerané a efektívne digitálne riešenia na
podporu zdravia a prevencie chorôb
• medzisektorová spolupráca a spolupráca s ostatnými
klastrami v rámci programu Horizont Európa s cieľom
zvyšovania kvality v oblasti zdravotníctva

D1: Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa
spoločnosti
Call - Staying healthy (Single stage 2021)
Celkový
Očakávaný
rozpočet/ príspevok
výzva
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

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

60 mil. €

10 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-03

Healthy Citizens 2.0 -Supporting digital
empowerment and health literacy of
citizens

CSA

3 mil. €

3 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-04

A roadmap for personalised prevention

CSA

3 mil. €

3 mil. €
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D1: Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa
spoločnosti
Call - Staying healthy (Two stage 2022)
Kód výzvy

Téma

Celkový
Typ
rozpočet/
projektu
výzva

Očakávaný
príspevok
EÚ/projekt

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01

Boosting mental health in Europe in
times of change

RIA

50 mil. €

7 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04

Trustworthy artificial intelligence (AI)
tools to predict the risk of chronic noncommunicable diseases and/or their
progression

RIA

60 mil. €

6 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05

Prevention of obesity throughout the
life course

RIA

60 mil. €

10 mil. €

RIA

50 mil. €

7 mil. €

Call - Staying healthy (Single stage 2022)
HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01

Personalised blueprint of chronic
inflammation in health-to-disease
transition
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D2: Život a práca v zdraviu prospešnom
prostredí
Očakávané dopady:
• schopnosť identifikovať a posúdiť výhody aj riziká životného
a pracovného prostredia pre zdravie a umožniť zavedenie
politík podporujúcich zdravie a prevenciu chorôb
vrátane šírenia dobrých príkladov z praxe
• dôveryhodné vedecké dôkazy a využitie výskumných
výsledkov v relevantných politikách v oblasti životného
prostredia, ekonomiky, daní a verejného zdravia na úrovni EÚ,
ako aj na národnej a regionálnej úrovni
• nové/zlepšené intervencie, technológie, nástroje a služby
v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti

D2: Život a práca v zdraviu prospešnom
prostredí
Call - Staying healthy (Single stage 2021)
Celkový
Očakávaný
rozpočet/ príspevok
výzva
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01

Exposure to electromagnetic fields
(EMF) and health

RIA

30 mil. €

8 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-02

Indoor air quality and health

RIA

40 mil. €

8 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03

Health impacts of climate change costs
RIA
and benefits of action and inaction

60 mil. €

10 mil. €

Call - Partnerships in Health (Single stage 2021)
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03-01

European partnership for the
assessment of risks from chemicals
(PARC)

COFUND

200 mil. € 200 mil. €
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D2: Život a práca v zdraviu prospešnom
prostredí
Call - Environment and health (Single stage 2022)
Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01

Methods for assessing health-related
costs of environmental stressors

RIA

Celkový
rozpočet/
výzva

Očakávaný
príspevok
EÚ/projekt

20 mil. €

4 mil. €
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D3: Boj proti chorobám a znižovanie
zaťaženia chorobami
Očakávané dopady:
• zníženie zaťaženia obyvateľstva chorobami – v EÚ aj celosvetovo –
prostredníctvom efektívneho manažmentu chorôb, vrátane vývoja
a integrácie inovatívnych diagnostických a liečebných postupov,
prostredníctvom personalizovanej medicíny a digitálnych riešení
v zdravotnej starostlivosti
• včasná diagnostika a efektívna, cenovo dostupná liečba chorôb vrátane
zriedkavých ochorení
• zníženie predčasnej úmrtnosti na neprenosné choroby do roku 2030
o jednu tretinu
• lepšia pripravenosť systémov zdravotnej starostlivosti reagovať na
mimoriadne udalosti v oblasti verejného zdravia
• pacienti a občania majú poznať ohrozenia v dôsledku chorôb a vedieť
proaktívne ovplyvňovať svoje rozhodnutia v prospech zdravia

D3: Boj proti chorobám a znižovanie
zaťaženia chorobami
Call - Tackling diseases (Single stage 2021)
Typ
projektu

Celkový
rozpočet/
výzva

Očakávaný
príspevok
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01

Improved supportive, palliative,
survivorship and end-of-life care of cancer RIA
patients

50 mil. €

6 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-02

Building a European innovation platform
for the repurposing of medicinal products

RIA

50 mil. €

25 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-03

Innovative approaches to enhance
poverty-related diseases research in subSaharan Africa

RIA

40 mil. €

8 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04

Clinical validation of artificial intelligence
(AI) solutions for treatment and care

RIA

60 mil. €

6 mil. €

VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ

D3: Boj proti chorobám a znižovanie
zaťaženia chorobami
Call - Tackling diseases (Single stage 2021)
Celkový
rozpočet/
výzva

Očakávaný
príspevok
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-07

Personalised medicine and infectious
diseases: understanding the individual
host response to viruses
(e.g. SARS-CoV-2)

RIA

60 mil. €

7 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-05

A roadmap towards the creation of the
European partnership on One Health
antimicrobial resistance (OH AMR)

CSA

0,5 mil. €

0,5 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-06

Building a European partnership for
pandemic preparedness

CSA

2 mil. €

2 mil. €
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D3: Boj proti chorobám a znižovanie
zaťaženia chorobami
Call - Tackling diseases (Two Stage 2022)
Celkový
rozpočet/
výzva

Očakávaný
príspevok
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02

Pre-clinical development of the next
generation of immunotherapies for
diseases or disorders with unmet
medical needs

RIA

60 mil. €

6 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03

Vaccines 2.0 - developing the next
generation of vaccines

RIA

40 mil. €

8 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04

Development of new effective therapies
for rare diseases

RIA

60 mil. €

8 mil. €
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D3: Boj proti chorobám a znižovanie
zaťaženia chorobami
Call - Tackling diseases (Single stage 2022)
Celkový
Očakávaný
rozpočet/ príspevok
výzva
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02

Pandemic preparedness

RIA

10 mil. €

3 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03

Non-communicable diseases risk
reduction in adolescence and youth

RIA

25 mil. €

3 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-01

Support for the functioning of the Global
Research Collaboration for Infectious
Disease Preparedness (GloPID-R)

CSA

2 mil. €

2 mil. €

Call - Partnerships in Health (2022)
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03-01

European partnership fostering a
European Research Area (ERA) for health
research

COFUND

30 mil. € 30 mil. €
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D4: Zabezpečenie prístupu k inovatívnej,
udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej
starostlivosti
Očakávané dopady:
• zlepšenie služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti so zreteľom
na podporu zdravia a prevencie chorôb
• vyškolenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s ohľadom na
budúce potreby systémov zdravotnej starostlivosti
• umožniť ľudom zohrávať kľúčovú úlohu pri starostlivosti o svoje
zdravie, ako aj riešenie špecifických potrieb zraniteľných skupín
obyvateľstva
• profitovanie zo zlepšeného prístupu k službám zdravotnej
starostlivosti, vrátane bezpečných, efektívnych a dostupných
základných liekov a vakcín

D4: Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej
a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Call - Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Single stage 2021)
Očakávaný
Celkový
príspevok
rozpočet
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01

Enhancing quality of care and patient
safety

RIA

25 mil. € 5 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-02

Data-driven decision-support tools for
better health care delivery and policymaking with a focus on cancer

RIA

40 mil. € 10 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-04

Health care innovation procurement
network

CSA

5 mil. €

5 mil. €

VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ

D4: Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a
vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Call - Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Single stage 2022)
Celkový
rozpočet

Očakávaný
príspevok
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02

Pre-commercial research and innovation
procurement (PCP) for building the
resilience of health care systems in the
context of recovery

PCP

25 mil. €

5 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03

Public procurement of innovative solutions
(PPI) for building the resilience of health
PPI
care systems in the context of recovery

15 mil. €

5 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04

Better economic foresight, financial
planning, and procurement/contractual
strategies for health systems

RIA

30 mil. €

5 mil. €

COFUND

100 mil. € 100 mil. €

Call - Partnerships in Health (2022)
HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01

European partnership on transforming
health and care systems
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D5: Plné využitie potenciálu nových
nástrojov, technológií a digitálnych riešení
pre zdravú spoločnosť
Očakávané dopady:
• prispieť k vedeckej a technologickej expertíze v Európe, podpora inovácií,
nových nástrojov, technológii a digitálnych riešení, ich rozvoj
a integrácia do zdravotnej starostlivosti
• umožniť výskumníkom, inovátorom a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti využívať dáta a umelú inteligenciu v súlade s etickými
a bezpečnostnými princípmi
• občania majú profitovať z adresného a rýchlejšieho výskumu s cieľom
efektívnej personalizovanej prevencie chorôb, diagnostiky a liečby,
predovšetkým prostredníctvom zdieľaných zdrojov v oblasti verejného
zdravia

D5: Plné využitie potenciálu nových nástrojov,
technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť
Call - Tools and technologies for a healthy society (Single stage 2021)
Očakávaný
Celkový
príspevok
rozpočet
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-01

Smart medical devices and their surgical
implantation for use in resourceconstrained settings

IA

25 mil. € 6 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-02

Next generation advanced therapies to
treat highly prevalent and high burden
diseases with unmet medical needs

RIA

60 mil. € 6 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03

Innovative tools for use and re-use of
health data (in particular of electronic
health records and/or patient registries)

RIA

30 mil. € 8 mil. €
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D5: Plné využitie potenciálu nových nástrojov,
technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť
Call - Tools and technologies for a healthy society (Single stage 2022)
Očakávaný
Celkový
príspevok
rozpočet
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01

Optimising effectiveness in patients of
existing prescription drugs for major
diseases (except cancer) with the use of
biomarkers

RIA

60 mil. € 10 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02

New methods for the effective use of
real-world data and/or synthetic data in
regulatory decision-making and/or in
health technology assessment

RIA

35 mil. € 7 mil. €

RIA

60 mil. € 6 mil. €

Call -Tools and technologies for a healthy society (Two stages 2022)
HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01

Computational models for new patient
stratification strategies
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D6: Zachovanie inovatívneho, udržateľného a
globálne konkurencieschopného zdravotníckeho
priemyslu
Očakávané dopady:
• zdravotnícky priemysel má byť konkurencieschopnejší,
udržateľný, má poskytovať hodnotné pracovné miesta,
prispievať k hospodárskemu rastu a stať sa európskym lídrom
v oblasti zdravotníckych technológií a inovácií
• občania, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke
systémy majú profitovať z inovatívnych technológií a služieb
• zdravotnícky priemysel má fungovať efektívnejšie, vrátane
identifikácie potrieb a včasného zaangažovania všetkých
relevantných aktérov

D6: Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne
konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu
Call - A competitive health-related industry (Single stage 2021)
Očakávaný
Celkový
príspevok
rozpočet
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01

Green pharmaceuticals

RIA

40 mil. € 8 mil. €

HORIZON-HLTH-2021-IND-07-02

Development, procurement and
responsible management of new
antimicrobials

CSA

2 mil. €

2 mil. €

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

2 mil. €

2 mil. €
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D6: Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne
konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu
Call - A competitive health-related industry (2022)
Očakávaný
Celkový
príspevok
rozpočet
EÚ/projekt

Kód výzvy

Téma

Typ
projektu

HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01

Enhancing cybersecurity of connected
medical devices

RIA

20 mil. € 6 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02

Scaling up multi-party computation, data
anonymisation techniques, and synthetic
data generation

RIA

30 mil. € 7 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03

New pricing and payment models for costeffective and affordable health innovations

RIA

15 mil. € 5 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-IND-13-04

Setting up a European Smart Health
Innovation Hub

CSA

2 mil. €

2 mil. €

HORIZON-HLTH-2022-IND-13-05

Setting up a European Electronic Health
CSA
Record Exchange Format (EEHRxF) Ecosystem

2 mil. €

2 mil. €
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Predpokladané termíny
Otvorenie výziev

Uzávierka žiadostí

2021 (Single stage)

máj 2021

21. september 2021

2022 (Single stage)

6. október 2021

21. apríl 2022

2022 (Two stage)

6. október 2021

1. február 2022 (1. kolo)
6. september 2022 (2. kolo)

• 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)
• dôležité horizontálne aspekty: rodová rovnosť (GEP), etika, ...

Funding & Tenders Portal

Funding & Tenders Portal

Staňte sa hodnotiteľom

Slovenská účasť v SC1 (H2020)

Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 14.04.2021

Slovenská účasť v SC1 (H2020)

Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 14.04.2021

Príklady synergií s ďalším oblasťami v HE
Klaster 3 Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
HORIZON-CL3-2022-DRS-01-04: Better understanding
of citizens’ behavioural and psychological reactions in
the event of a disaster or crisis situation

Klaster 5 Klíma, energetika a mobilita
HORIZON-CL5-2022-D5-01-07: Prevent smog episodes
in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile,
semi volatile and secondary particles
HORIZON-CL5-2021-D6-01-12: Controlling infection on
large passenger ships

Výskumné infraštruktúry
HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-07: FAIR and open data
sharing in support of cancer research (CSA)
HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-02: Research
Infrastructures services to support research addressing
cancer (RIA)

Klaster 4 Digitalizácia, priemysel a vesmír
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20: Antimicrobial,
Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA)
HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-35: Advanced
characterisation methodologies to assess and predict the
health and environmental risks of nanomaterials (RIA)
HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19: eXtended Reality
Learning - Engage and Interact
Klaster 6 Potraviny, biohospodárstvo....
HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-02: Assessing and
improving labour conditions and health and safety at
work in farming
HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02-two-stage:
Developing nature-based therapy for health and wellbeing
HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-15: Transition to
healthy and sustainable dietary behavior
HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-10: Integrated
surveillance system to prevent and reduce diet-related
Non Communicable Diseases (NCDs)

Užitočné odkazy
Pracovný program pre klaster Zdravie (2021 – 2022), predbežná verzia
https://lnk.sk/hu46
Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa
https://lnk.sk/mufr
Strategický plán programu Horizont Európa
https://lnk.sk/bfc0
Misia Rakovina
https://lnk.sk/jpv9
Kandidátske európske partnerstvá v oblasti zdravia
https://lnk.sk/vbsz
Databáza podporených projektov
https://lnk.sk/bve2

Užitočné odkazy
Funding & Tenders Portal
https://lnk.sk/nqsr
Šablóna projektovej žiadosti pre akcie RIA/IA
https://lnk.sk/twux
Šablóna projektovej žiadosti pre akcie CSA
https://lnk.sk/grxy
Modelová grantová dohoda (MGA), predbežná verzia
https://lnk.sk/fin7
Klaster Zdravie na portáli Národnej kancelárie Horizontu
https://lnk.sk/fjk3
Brožúra k programu Horizont Európa v slovenčine
https://lnk.sk/ocp5

Pripravované podujatia
• Informačný deň ku klastru Zdravie (EK), 25. máj 2021
• Brokerage podujatie ku klastru Zdravie (EK), 26. máj 2021
• Webinár k finančným a právnym otázkam (Národná
kancelária Horizontu), 27. máj 2021

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

https://eraportal.sk/horizont-europa

