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Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

Budżet ~ 7.4 mld €

GŁÓWNE CELE:

� poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli (dzieci, dorosłych i ludzi 

starszych) przez cały czas ich życia

� zapewnienie wszystkim obywatelom gospodarczo zrównoważonych 

i innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości



Obszary tematyczne
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Wiedza na temat zdrowia, dobrostanu i chorób 
zrozumienie czynników warunkujących stan zdrowia, wiedza na temat chorób

Zapobieganie chorobom  
rozwój programów profilaktyki, udoskonalenie diagnostyki, opracowanie 

szczepionek

Leczenie chorób i post ępowanie z nimi                   
leczenie chorób, transfer wiedzy w celu wykorzystania w praktyce klinicznej

Metody i dane     
lepsze wykorzystanie danych zdrowotnych, wsparcie procesów regulacyjnych,

medycyna in silico

Świadczenie opieki zdrowotnej i opieka zintegrowana 
promocja opieki zintegrowanej, wdrażanie medycyny opartej na wiedzy

Aktywne starzenie si ę i samodzielne zarz ądzanie stanem zdrowia



Nowości w obszarze Zdrowie H2020

� Bardzo szerokie tematy

� Mała liczba tematów

� Finasowanie kilku/kilkunastu projektów w jednym temacie

� Brak bezpośrednich aspektów klinicznych (wyjątek – choroby zakaźne i

choroby rzadkie)

� Natomiast – tematyka ICT w zdrowiu oraz aspekty społeczne (SSH flagged

topics)

� Zarządzanie innowacją oraz efekty ekonomiczne

� Duża konkurencja

� Konkursy jedno- i dwuetapowe
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Możliwości aplikacji w 2017 r.

Obszar: Zrozumienie zdrowia, dobrostanu i procesów chorobowych

• SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases

Obszar: Leczenie i zarządzanie chorobami

• SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medicine

Obszar: Metody i dane

• SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic evaluation

Instrument dla MŚP

• SMEInst-05-2016-2017 - Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology

sector (tylko 2. faza)

• SMEInst-06-2016-2017 - Accelerating market introduction of ICT solutions for Health,

Well-Being and Ageing Well
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Termin składania wniosków: 

14.04.2017

Termin składania wniosków: 6.04, 

1.06, 18.10.2017 (2. faza)

Termin składania wniosków: 3.05, 

6.09, 8.11.2017 (1. faza)



Nagroda Horyzont 2020

Horizon Prize on reducing maternal and new-born morbidity and mortality  

� Nowe rozwiązania dotyczące poprawy wyników porodów szpitalnych

� Współpraca KE i fundacji Billa i Melindy Gates

� Termin składania wniosków: 6 września 2017



WP 2018-2020: zagadnienia priorytetowe
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Medycyna personalizowana, 
innowacyjny przemysł, 

zrównoważone systemy opieki

Exposom człowieka, wpływ 
czynników zewnętrznych na 

zdrowie

eHealth, mHealth, ICT dla 
zdrowia

cyberbezpieczeństwo
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Nowe konkursy 2018 -2020

Ogłoszenie konkursów – listopad 2017

Dzień Informacyjny w obszarze Zdrowie – 8 grudnia 2017, Bruksela

Spotkanie brokerskie w obszarze Zdrowie – 7 grudnia 2017, Bruksela
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IMI2 JU Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

26 org. 
pacjenckich

17 
regulatorów 169 MŚP

480 
zesp. EFPIA

845 
zesp. akad.

Tematyka (zgodna z WHO)

1. Antybiotykooporność
2. Zapalenia kostno-stawowe
3. Choroby sercowo-naczyniowe
4. Cukrzyce
5. Choroby neuro-zwyrodnieniowe
6. Choroby psychiczne
7. Choroby układu oddechowego
8. Choroby układu immunologicznego
9. Choroby zw. ze starzeniem
10. Rak
11. Choroby rzadkie/sieroce
12. SzczepionkiZasady uczestnictwa – jak w H2020



IMI2 JU – udział instytucji
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Active(Ambient) Assisted Living Joint Programme

Cel: generowanie innowacyjnych produktów,

usług i systemów bazujących na technologiach ICT

wspierających komfortowe funkcjonowanie

osób starszych

Budżet (2013 - 2020): 700 mln €

Środki KE, programów narodowych, prywatne

http://www.aal-europe.eu/

NCBiR
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/aal/

Program Wspólny AAL

inicjatywa badawczo - rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy 

państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria). 



Poszukiwanie partnerów: projekt Fit for Health 2.0

http://www.fitforhealth.eu/

� Baza projektu Fit for Health 2.0

� Baza dedykowana do 

konkursów związanych 

z naukami medycznymi

� Duże możliwości przeszukiwania 

(tematy konkursowe, kraje, 

rodzaj instytucji)

� Weryfikacja zgłaszanych profili

� Szkolenia



Polecane strony

�Program Pracy Zdrowie:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h20

20-wp1617-health_en.pdf

�Zdrowie:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-

demographic-change-and-wellbeing

�FAQ – Zdrowie:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/sc1-pm-03-

2017/1747642-faqs_v5_august2016_en.pdf

�Zdrowie – ICT:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ehealth-and-ageing
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