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Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan w H2020 

Budżet: 7,4 mld€ 



Obszar Zdrowie -strategia 

3 

Główne wyzwania: 
• Niestabilne koszty opieki zdrowotnej (choroby przewlekłe, starzejące się 

społeczeństwo) 

• Zagrożenia związane z epidemią chorób zakaźnych 

• Nierówności w dostępie do opieki medycznej 

• Wpływ środowiska i zmian klimatycznych na zdrowie 

 

Główne cele: 
• Włączenie medycyny personalizowanej do opieki zdrowotnej 

• Walka z chorobami zakaźnymi i opornością na antybiotyki 

• Koncentracja na potrzebach najsłabszych grup społecznych i chorobach 

przewlekłych 

• Badania nad wpływem środowiska na zdrowie 

 

 



Zdrowie - priorytetowe obszary badawcze w latach 2018 - 2020 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Decoding the role of 
the environment for 
health and wellbeing 

 

 

 
Trusted Big Data 
solutions and 
Cybersecurity for 
Health and Care 

Digital transformation in 
Health and Care 

 

 

 

 
Personalised medicine 

 

 

 

 
Innovative health & 
care industry 

 

 

 

 
Infectious diseases and 
improving global 
health 
  

 

 

 

 
Innovative health and 
care systems – 
Integration of care 



Struktura konkursów 2018 - 2020 
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Better health and care, economic growth and sustainable  
health systems 
1.1 Personalised medicine 
1.2 Innovative health & care industry 
1.3 Infectious diseases and improving  
global health 
1.4 Innovative health and care systems – Integration of care 
1.5 Decoding the role of the environment, 
 including climate change, for health and well-being 

Budżet 2018-2019: 

949 mln€  

Digital transformation in 
Health and Care 
 
 
 

Budżet 2018-2019: 

207,5 mln€  

 

 

 
 
Trusted Big Data solutions 
and Cybersecurity for Health 
and Care 

Budżet  

2018-2019: 

96 mln€  

Budżet: 

105 mln €  



Priorytet 5 – badania nad wpływem środowiska (wraz ze zmianami 
klimatu) na zdrowie i dobrostan  

 

• Ocena wpływu środowiska na zdrowie i dobrostan, a także wpływy socjo-
ekonomiczne 

• Nowe testy i metody przesiewowe w celu identyfikacji środków chemicznych 
zaburzających układ endokrynologiczny 

• Human exposome 
• Zdrowie i środowisko – opracowanie strategii badań 

 
Skutek: lepsza ocena ryzyka i działania prewencyjne 
Dokumenty/inicjatywy strategiczne: 
 
 
 
 
     
    
     The European Human Biomonitoring Initiative 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN


Tematyka –  środowisko i zdrowie 
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Decoding the role of the environment, including climate change, for 
health and well-being 
 

SC1-BHC-27-2018: New testing and screening methods to identify endocrine 
disrupting chemicals 
Rozwój i walidacja metod przesiewowych, aspekty regulacyjne, współpraca międzynarodowa 
 

SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and 
addressing the impact of environment on health 
Zbieranie i analiza dużych baz danych umożliwiająca identyfikację najważniejszych czynników 
zagrożenia środowiskowego dla rozwoju głównych schorzeń. Finansowane projekty muszą ze sobą 
współpracować. 
 

SC1-HCO-13-2018: Setting the priorities for a European environment, climate 
and health research agenda 
Utworzenie grupy koordynującej (naukowcy i regulatorzy) – zdrowie i środowisko, opracowanie 
planu rozwoju  

4-6 mln€/projekt 

8-12 mln€/projekt 

2-3 mln€/projekt 

Terminy składania wniosków: 
Konkurs 2018: 18 kwietnia 2018 

Konkurs 2019: 16 kwietnia 2019 

SC1-BHC-29-2020 : Environment, climate change and health – 

novel mitigating measures for improving population health  



Ważne wydarzenia 
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HORIZON 2020 Health Partnering Day 2017 – spotkanie brokerskie 

7 grudnia 2017, Bruksela 

https://www.b2match.eu/healthBE2017 

 

Health EC InfoDay – dzień informacyjny 

8 grudnia 2017, Bruksela 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-
FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE 

 

https://www.b2match.eu/healthBE2017
https://www.b2match.eu/healthBE2017
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE


ZAPRASZAM DO KONTAKTU  
 

 

 

Ewa Szkiłądź 
Ewa.szkiladz@kpk.gov.pl 

Tel. +48500207844 
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