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 REAKCIA NA PANDÉMIU COVID-19 -podpora boja proti cezhraničným ohrozeniam

zdravia a posilnenie pripravenosti a schopnosti účinne reagovať na budúce

zdravotné krízy

 AMBICIÓZNA VÍZIA– pôjde nad rámec krízy COVID-19, s cieľom podporovať a 

dopĺňať vnútroštátne politiky v oblasti zdravia a s cieľom posilniť a 

modernizovať systémy zdravotníctva, znížiť nerovnosti a prekonať spoločné

výzvy

 NAJVÄČŠIA INVESTÍCIA EÚ V OBLASTI ZDRAVIA - viac ako 5,3 mld. EUR (v bežných

cenách) investovaných do zdravia počas 7 rokov (2021 -27)

Program EU4Health je jasným odkazom, že verejné zdravie je pre EÚ prioritou a je  to jeden 

z hlavných nástrojov na vydláždenie cesty pre silnú Európsku zdravotnú úniu.

Program EU4Health



5.3 miliardy EUR v bežných cenách

 Min. 20% vyhradených na činnosti súvisiace s  podporou zdravia a prevenciou

 Max. 12,5 % vyhradených na obstarávanie, ktoré dopĺňa vnútroštátne zásoby základných

produktov súvisiacich s krízou na úniovej úrovni

 Max. 12,5 % vyhradených na podporu globálnych záväzkov a iniciatív v oblasti zdravia

 Max. 8 % vyhradených na pokrytie administratívnych nákladov

Finančný rámec na implementáciu Programu na obdobie 2021-2027 predstavuje:

Finančný balík programu EU4Health



Nariadenie (EU) 2021/522 – Program EU4Health

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2021/522 z 24. marca 2021, ktorým sa zriaďuje 

akčný program Únie v oblasti zdravia („program 

EU4Health“) na obdobie rokov 2021-2027 a 

zrušuje nariadenie (EÚ) č. 282/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&qid=1618461051237&from=en


 Zlepšiť a podporiť zdravie v Únii

 Ochrániť ľudí pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia

 Zlepšiť dostupnosť liečiv, zdravotníckych pomôcok a výrobkov

súvisiacich s krízou

 Posilniť zdravotnícke systémy

Program EU4Health poskytuje prostriedky a nástroje na plnenie politiky EÚ v oblasti

zdravia. Ambície programu sú odzrkadlené v štyroch nasledovných cieľoch:

Základné ciele programu EU4Health



Základné ciele programu EU4Health

 Prevencia chorôb a 

podpora zdravia

 Medzinárodné 

iniciatívy v oblasti 

zdravia a spolupráca

 Prevencia, pripravenosť a 

reakcia na cezhraničné 

ohrozenia zdravia

 Doplnenie vnútroštátnych 

zásob základných produktov 

súvisiacich s krízou

 Vytvorenie rezervy 

zdravotníckeho a pomocného 

personálu

• Posilnenie zdravotníckych 

údajov, digitálnych nástrojov a 

služieb, digitálnej transformácie 

zdravotnej starostlivosti

 Zlepšenie prístupu k zdravotnej 

starostlivosti 

 Vypracovanie a implementovanie 

právnych predpisov EÚ v oblasti 

zdravia a rozhodovanie založené 

na dôkazoch 

 Integrovaná práca medzi 

zdravotníckymi systémami 

členských štátov

• Zlepšenie prístupnosti a 

cenovej dostupnosti liekov, 

zdravotníckych pomôcok a 

výrobkov súvisiacich s krízou

Program EU4Health je implementovaný podľa desiatich špecifických cieľov, ktoré určujú 

kľúčové oblasti pôsobnosti



Program EU4Health – Implementácia

Program môže poskytnúť finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej vo

Finančnom nariadení ,predovšetkým vo forme grantov, ocenení a obstarávania.

“Verejné obstarávanie”
Zmluvy s hospodárskymi subjektami na 

nákup služieb alebo tovarov na účet Komisie, 

a to buď prostredníctvom otvorených 

výberových konaní, alebo použitím 

existujúcich rámcových zmlúv, ktoré boli 

uzatvorené na základe súťažných postupov

“Ocenenia”
Súťaže na podporu dosiahnutia politických cieľov Únie, v ktorých je jednému alebo 

viacerým príjemcom po vyhodnotení udelená finančná cena

“Granty”
Priamy finančný príspevok z rozpočtu Európskej Únie poskytnutý prijímateľom 

zapojených do aktivít, ktoré podporujú realizáciu politických cieľov Únie

Hlavné zásady:

- Rovnaké zaobchádzanie a transparentnosť

- Spolufinancovanie zo strany prijímateľa a  princíp neziskovosti

- Neprípustnosť dvojitého financovania a retroaktivity výdavkov

tbc

“Ostatné”
možné formy 

financovania 

oprávnené podľa 

finančného 

nariadenia



Pracovný program EU4Health na rok 2023

DÁTUM PRIJATIA: 21 NOVEMBER 2023

ROZPOČET NA IMPLEMENTÁCIU PROGRAMU

2023 JE 735,8 MILIÓNA EUR

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu

Komisie - pracovný program 2023

Stanovuje priority a činnosti na rok 2023

vrátane prideľovania zdrojov na implementáciu

programu EU4Health. 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. novembra 2023 o financovaní akčného 

programu Únie v oblasti zdravia (ďalej len „program EU4Health“) a o prijatí 

pracovného programu na rok 2023.

EU4Health work programme 2023



Oblasti

Pracovný program EU4Health na rok 2023 podporuje širokú škálu činností v rámci štyroch

zastrešujúcich oblastí s prierezovým zameraním na boj proti rakovine

Zlepšiť a posilniť zdravie v EÚ 

s cieľom znížiť bremeno 

prenosných a neprenosných 

chorôb; podporovať rozvoj 

zdravia a prevenciu chorôb; 

znížiť nerovnosti v oblasti 

zdravia; podporovať zdravý 

životný štýl

Chrániť občanov pred 

vážnymi cezhraničnými 

zdravotnými hrozbami; 

posilniť reakciu 

zdravotníckych systémov; 

koordinácia medzi členskými 

štátmi s cieľom zvládnuť 

vážne cezhraničné ohrozenia 

zdravia

Zlepšiť prístupnosť a cenovú 

dostupnosť liekov a 

zdravotníckych pomôcok, 

podporovať ich inováciu; posilniť 

odolnosť a udržateľnosť 

zdravotných systémov; posilniť 

ľudské zdroje v zdravotníctve.

Napomôcť ku 

pokročilej digitálnej 

transformácii 

zdravotníckych 

systémov; posilniť 

primárne a sekundárne 

využívanie zdravotných 

údajov

EU4Health work programme 2023



EU4Health – oprávnené subjekty

Akýkoľvek právny subjekt

usadený v členskom štáte

alebo zámorskej krajine

alebo zámorskom území s 

ním spojeným a akýkoľvek

právny subjekt zriadený

podľa práva Únie alebo

akákoľvek medzinárodná

organizácia

Akýkoľvek právny subjekt

usadený v tretej krajine

pridruženej k programu. Právne

subjekty usadené v tretej krajine, 

ktorá nie je pridruženou krajinou, 

sú výnimočne oprávnené na

účasť

Akýkoľvek právny subjekt

usadený v tretej krajine

uvedenej v Ročnom

pracovnom programe v súlade

so špecifickými pravidlami

Nariadenia EU4Health.

EU4Health work programme 2023



Výzvy na predkladanie návrhov (calls for proposals)

VÝZVA
REF. Č. V 

ROČNOM PLÁNE
ROZPOČET TYP ŽIADATEĽA

ESTIMATED CALL 
PUBLICATION

1.

Call for proposals: action grants on the safety and quality of new substances 
of human origin (breast milk, faecal microbiota transplants)

Subtopic (a) 
HS-g-23-50.01 - Breast milk

Subtopic (b) 
HS-g-23-50.02 - Faecal microbiotic transplants

HS-g-23-50.01-02

podtéma (a) 
400 000

podtéma (b) 
400 000

a) Organizácie občianskej spoločnosti (odborné združenia, nadácie, 
mimovládne organizácie a podobné subjekty) s odbornosťou v oblasti 

neonatológie

b) Organizácie občianskej spoločnosti (odborné združenia, nadácie, 
mimovládne organizácie a podobné subjekty) s odbornosťou v oblasti 

gastroenterológie

Q1/2023

2.
Call for proposal: action grants to contribute to the organisations of 
conference and events

OA-g-23-89 450 000
Verejné alebo neziskové subjekty s odbornými znalosťami v oblasti

organizovania podujatí v oblasti verejného zdravia
Q1-Q2/2023

3.

Call for proposals: action grants on mental health challenges for cancer 
patients and survivors 

CR-g-23-19.01
Sub-topic (a): Mental health and Cancer

CR-g-23-19.02
Sub-topic (b): European Code for Mental Health

CR-g-23-19.01/02

podtéma (a) 
8 000 000 

podtéma (b)
2 000 000

a) Organizácie občianskej spoločnosti (profesionálne združenia, organizácie
pacientov, nadácie, mimovládne organizácie a podobné subjekty) s odbornými
znalosťami v oblasti duševného zdravia a rakoviny, akademické a vzdelávacie

zariadenia, výskumné ústavy, siete odborníkov a etablované siete v oblasti
verejného zdravia, orgány členských štátov

b) Organizácie občianskej spoločnosti (profesionálne združenia, organizácie
pacientov, nadácie, mimovládne organizácie a podobné subjekty) s odbornými
znalosťami v oblasti duševného zdravia a rakoviny, akademické a vzdelávacie

zariadenia, výskumné ústavy, siete odborníkov a etablované siete v oblasti
verejného zdravia, orgány členských štátov

Q2/2023

4.
Call for proposals to support access to medical devices for cross border health 
threats (HERA)

CP-g-23-13 1 750 000
Vedecké spoločnosti, akademická obec, zdravotnícke orgány/inštitúcie a 

mimovládne organizácie, prípadne aj malé a stredné podniky, ktoré sú aktívne
a majú odborné znalosti v danej oblasti

Q2-Q3/2023

EU4Health work programme 2023



Výzvy na predkladanie návrhov (calls for proposals)

VÝZVA
REF. Č. V 

ROČNOM PLÁNE
ROZPOČET TYP ŽIADATEĽA

ESTIMATED CALL 
PUBLICATION

5.
Call for proposals to support stakeholders on the prevention 
of NCDs in the area of chronic respiratory diseases

DP-g-23-31-02 1 000 000
Akademické a vzdelávacie inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti

podporujúce prioritné oblasti (zdravotnícke profesijné združenia, nadácie, 
mimovládne organizácie a podobné subjekty)

Q2-Q3/2023

6.
Call for proposals on the prevention of NCDs in the area of mental health 
including actions supporting vulnerable population groups, such as migrants, 
refugees, Roma people and displaced people from Ukraine

DP-g-23-32-02 2 360 000
Akademické a vzdelávacie inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti

podporujúce prioritné oblasti (zdravotnícke profesijné združenia, nadácie, 
mimovládne organizácie a podobné subjekty)

Q2-Q3/2023

7.
Call for proposals on prevention of NCDs in the area of dementia and other 
neurological disorders

DP-g-23-33-02 1 000 000
Akademické a vzdelávacie inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti

podporujúce prioritné oblasti (zdravotnícke profesijné združenia, nadácie, 
mimovládne organizácie a podobné subjekty)

Q2-Q3/2023

8.

Call for proposals to support the implementation of the strategic agenda for 
medical ionising radiation applications (SAMIRA) – organisation of clinical 
audit campaigns as a tool to improve the quality and safety of medical 
applications of ionising radiation

CR-g-23-44-01 1 500 000
Akademické a vzdelávacie inštitúcie, výskumné ústavy, nemocnice, expertné siete, 

orgány členských štátov a zavedené siete v oblasti verejného zdravia
Q2-Q3/2023

9.
Call for proposals for a program on orphan medical devices, in particular 
targeting paediatric patients

HS-g-23-65 500 000
Vedecké spoločnosti, akademická obec, malé a stredné podniky a mimovládne

organizácie s osobitným záujmom a odbornými znalosťami v danej oblasti
Q2-Q3/2023

EU4Health work programme 2023



• Cieľom tejto akcie je spojiť odborníkov na látky ľudského pôvodu so zameraním na materské mlieko a na 

fekálne makrobiotické transplantácie, zriadiť fórum expertov a vypracovať súbor usmernení ohľadom 

bezpečnosti a kvality týchto látok

• Sub-topic (a) 400 000 €

• Sub-topic (b) 400 000 €

• a) Organizácie občianskej spoločnosti (odborné združenia, nadácie, mimovládne organizácie a podobné 

subjekty) s odbornosťou v oblasti neonatológie

• b) Organizácie občianskej spoločnosti (odborné združenia, nadácie, mimovládne organizácie a podobné 

subjekty) s odbornosťou v oblasti gastroenterológie

Call for proposals: action grants on the safety and quality of new substances of human origin (breast milk, 
faecal microbiota transplants)

a) Subtopic HS-g-23-50.01 - Breast milk
b) Subtopic HS-g-23-50.02 - Faecal microbiotic transplants

Q1/2023



• Cieľom tejto akcie je podporiť organizovanie vedecko-politicko- spoločenských celoeurópskych 

podujatí vysokej úrovni, na ktorých sa stretnú všetky zainteresované strany, ako sú občania, pacienti, 

odborníci z praxe, vedci, tvorcovia politík aby si vymieňali informácie a osvedčené postupy týkajúce sa 

relevantných tém v oblasti verejného zdravia. Prioritu budú mať návrhy pokrývajúce niekoľko typov 

zdravotných problémov vo viacerých štátoch. (s celoúnijným charakterom)

• 450 000 €

• Verejné alebo neziskové subjekty s odbornými znalosťami v 

oblasti organizovania podujatí v oblasti verejného zdravia

Call for proposal: action grants to contribute to the organisations of conference and events

Q1-Q2/2023



• Projekt je zameraný na poskytovanie psychologickej pomoci pacientom s rakovinou, ich opatrovateľom a rodinám. Táto 

akcia má za cieľ znížiť riziko dlhodobých problémov duševného zdravia dotknutých skupín. Vypracovanie Európskeho 

kódexu duševného zdravia posilní postavenie občanov, pomôže zvýšiť povedomie a zlepšiť ich vlastnú zdravotnú 

gramotnosť.

• Sub-topic (a) 8 000 000 €

• Sub-topic (b) 2 000 000 €

• a) Organizácie občianskej spoločnosti (profesionálne združenia, organizácie pacientov, nadácie, mimovládne organizácie a 

podobné subjekty) s odbornými znalosťami v oblasti duševného zdravia a rakoviny, akademické a vzdelávacie zariadenia, 

výskumné ústavy, siete odborníkov a etablované siete v oblasti verejného zdravia, orgány členských štátov  

• b) Organizácie občianskej spoločnosti (profesionálne združenia, nadácie, mimovládne organizácie a podobné subjekty) s 

odbornými znalosťami v oblasti duševného zdravia, akademické a vzdelávacie zariadenia, výskumné ústavy, expertné siete 

a etablované siete v oblasti verejného zdravia, orgány členských štátov

Call for proposals: action grants on mental health challenges for cancer patients and survivors 

CR-g-23-19.01 Sub-topic (a): Mental health and Cancer
CR-g-23-19.02 Sub-topic (b): European Code for Mental Health

Q2/2023



• European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) pomáha lepšie sa pripraviť na závažné 

cezhraničné ohrozenia zdravia a účinnejšie na ne reagovať tým, že umožní rýchlu dostupnosť potrebných protiopatrení, 

prístup k nim a ich distribúciu

• Cieľom tejto akcie je podporiť konzorciá, ktoré poskytujú skúsené služby v oblasti regulácie, obchodného plánovania a 

vývoja zariadení, ktoré možno použiť v prípade vážnych cezhraničných zdravotných hrozieb

• 1 750 000 €

• Vedecké spoločnosti, akademická obec, zdravotnícke orgány/inštitúcie a mimovládne organizácie, prípadne 

aj malé a stredné podniky, ktoré sú aktívne a majú odborné znalosti v danej oblasti 

Call for proposals to support access to medical devices for cross border health threats (HERA)

Q2-Q3/2023



V rámci tejto akcie sa budú realizovať projekty na podporu zdravia a prevenciu chorôb s cieľom podporiť úsilie 

členských štátov znížiť záťaž neprenosných chorôb, najmä tých, ktoré súvisia s chronickými respiračnými ochoreniami 

a dosiahnuť cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 3 - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v 

každom veku

1 000 000 €

Akademické a vzdelávacie inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti podporujúce prioritné oblasti (zdravotnícke 

profesijné združenia, nadácie, mimovládne organizácie a podobné subjekty)

Call for proposals to support stakeholders on the prevention of NCDs in the area of chronic respiratory 
diseases

Q2-Q3/2023



Aktivity sa budú týkať podpory duševného zdravia a prevencie a zvládania problémov duševného zdravia, budú orientované 

najmä na zraniteľné skupiny obyvateľstva (migranti, utečenci, Rómovia a vysídlené osoby z Ukrajiny).

2 360 000 €

Akademické a vzdelávacie inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti podporujúce prioritné oblasti 

(zdravotnícke profesijné združenia, nadácie, mimovládne organizácie a podobné subjekty)

Call for proposals on the prevention of NCDs in the area of mental health including actions supporting 
vulnerable population groups, such as migrants, refugees, Roma people and displaced people from 
Ukraine

Q2-Q3/2023



V rámci akcie sa budú vykonávať činnosti v oblasti zníženia zaťaženia neprenosnými chorobami najmä pokiaľ ide 

o demenciu a iné neurologické poruchy s intenciou dosiahnuť cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 3 - zabezpečiť 

zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku

1 000 000 €

Akademické a vzdelávacie inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti podporujúce prioritné oblasti (zdravotnícke 

profesijné združenia, nadácie, mimovládne organizácie a podobné subjekty)

Call for proposals on prevention of NCDs in the area of dementia and other neurological disorders

Q2-Q3/2023



Cieľom tejto akcie je testovať kampane klinického auditu v oblasti diagnostickej a intervenčnej rádiológie, 

rádioterapie a nukleárnej medicíny identifikáciou a spojením príslušných aktérov a zdrojov. Zlepší celkovú kvalitu a 

bezpečnosť rádiologických lekárskych postupov a prispeje k rozvoju odborných zručností audítorov a 

kontrolovaných odborníkov.

1 500 000 €

Akademické a vzdelávacie inštitúcie, výskumné ústavy, nemocnice, expertné siete, orgány členských 

štátov a zavedené siete v oblasti verejného zdravia

Call for proposals to support the implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation 
applications (SAMIRA) – organisation of clinical audit campaigns as a tool to improve the quality and 
safety of medical applications of ionising radiation

Q2-Q3/2023



Cieľom je podpora vývoja zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok 

in vitro, ktoré sú prospešné len pre relatívne malú skupinu pacientov pri liečbe alebo diagnostike 

choroby alebo stavu so zameraním na pediatrických pacientov

500 000 €

Vedecké spoločnosti, akademická obec, malé a stredné podniky a mimovládne 

organizácie s osobitným záujmom a odbornými znalosťami v danej oblasti

Call for proposals for a program on orphan medical devices, in particular targeting paediatric patients

Q2-Q3/2023



• pracovný program EU4Health na rok 2023

• aktuálne vyhlásené výzvy

• Informácie o programe EU4Health

Užitočné odkazy:

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-11/wp2023_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.health.gov.sk/?EU4Health-2021-2027


Ďakujem za pozornosť


