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Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa

Rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i
celów zrównoważonego rozwoju
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Klaster Zdrowie: 8,25 mld€

Filar II: 53,52 mld€
Klaster Zdrowie: 8,25 mld€



Klaster Zdrowie - priorytetowe obszary badawcze – lata 2021-2027

Zdrowie na różnych 
etapach życia 

Czynniki 
środowiskowe i 

społeczne 

Choroby nie-zakaźne i 
choroby rzadkie

Choroby zakaźnie Narzędzia, 
technologie i 

rozwiązania cyfrowe 
w zdrowiu i opiece 

Systemy opieki zdrowotnej 



Plan strategiczny wyznacza kierunek programu 
pracy 

Szerokie kontakty z krajami członkowskimi
Szerokie kontakty z Parlamentem Europejskim
Konsultacje z zainteresowanymi stronami i ogółem 
społeczeństwa

Pakiet 
legislacyjny 
Horyzont 
Europa

Plan 
strategiczny 

na lata 2021-
2024

Program prac 
na lata 2021-

2022

Zaproszenie 
do składania 

wniosków



Klaster Zdrowie - priorytetowe kierunki badawcze - destinations –
lata 2021-2022

Zdrowie w 
zmieniającym się 
społeczeństwie

Życie i praca w 
środowisku 

prozdrowotnym

Zwalczanie chorób i 
zmniejszanie obciążenia 

chorobami

Zapewnienie dostępu 
do zrównoważonej i 

wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej

Wykorzystanie pełnego 
potencjału nowych narzędzi, 

technologii i rozwiązań 
cyfrowych dla zdrowego 

społeczeństwa

Zrównoważony i globalnie 
konkurencyjny przemysł 

medyczny



Kierunek 1 (destination): Zdrowie w zmieniającym się 
społeczeństwie

• Prozdrowotne zachowanie i nawyki przez całe 
życie 

• Długie, aktywne i niezależne życie 

• Towards a molecular and neurobiological 
understanding of mental health and mental 
illness for the benefit of citizens and patients

• Supporting digital empowerment and health 
literacy - Healthy citizens 2.0

• A roadmap for personalised prevention
• Mobilising a network of National Contact Points 

(NCPs) for the Health Cluster

Główne wyzwania

Tematyka 

2021 r.

Tematyka 
konkursowa

2021 r.



Program Pracy Zdrowie 2021-2022
Ten dokument nie został przyjęty ani zatwierdzony 
przez Komisję Europejską. Wszelkie wyrażone 
opinie są wstępnymi poglądami Komisji i w 
żadnym wypadku nie mogą być uznawane za 
oficjalne stanowisko Komisji. 
Dokument z dnia 11.03.2021
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDet
ail.groupMeeting&meetingId=24378



Kierunek 1: Towards a molecular and neurobiological 
understanding of mental health and mental illness for the benefit 
of citizens and patients

Spodziewane efekty:
• Lepsze zrozumienie genetyki (epi), zagrożeń środowiskowych i czynników 

decydujących o odporności 
• Dostęp do zwalidowanych biomarkerów ułatwiających diagnostykę
• Kompleksowe dane z badań klinicznych dotyczące skuteczności różnych (nie) 

farmakologicznych strategii profilaktycznych 
• Lepszy dostęp pacjentów do testów i działań prewencyjnych  

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
60 mln€/6 projektów

Prace na różnym etapie cyklu innowacyjnego - od badań podstawowych i translacyjnych 
do walidacji wyników w warunkach rzeczywistych



Kierunek 2 (destinantion): Życie i praca w środowisku 
prozdrowotnym

• Środowisko wpływa na zdrowie człowieka
• Ekspozycja a reakcja zdrowotna – powiązania 

słabo poznane 
• Strategie/polityki potrzebują twardych 

dowodów dotyczących zagrożeń i ryzyka

• Exposure to electromagnetic fields (EMF) and
health

• Indoor air quality and health
• Health impacts of climate change, costs and

benefits of action and inaction

Główne wyzwania

Tematyka 
konkursowa

2021 r.

Partnerstwo Assessment of Risks from Chemicals PARC



Kierunek 2: Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health

Spodziewane efekty:
• Wsparcie wdrożenia zalecenia Rady 1999/519 / WE w sprawie ograniczenia 

narażenia ludności na pola elektromagnetyczne 
• Dostęp do danych o ekspozycji na EMF, w szczególności sieci 5G i ich wpływie 

na zdrowie
• Zastosowanie nowych metod i modeli do oceny wpływu EMF na zdrowie
• Władze, pracodawcy i społeczeństwo otrzymują praktyczne zalecenia 

dotyczące prewencji 
• Społeczeństwo jest zaangażowane i informowane o wpływie EMF na zdrowie

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
30 mln€/4 projekty

Dostarczenie wybiegających w przyszłość informacji na temat potencjalnych zagrożeń i 

elektromagnetyczne

Dostarczenie wybiegających w przyszłość informacji na temat potencjalnych zagrożeń i 
ryzyka związanego z istniejącymi i pojawiającymi się ekspozycjami na pola 
elektromagnetyczne



Kierunek 2: Indoor air quality and health

Spodziewane efekty:
• Dostęp do danych o determinantach, głównych źródłach i czynnikach 

zanieczyszczenia powietrza
• Przyjazne dla użytkownika rozwiązania do monitorowania jakości powietrza 

w pomieszczeniach
• Propozycje zmian w normach jakości powietrza w pomieszczeniach
• Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu jest poparty dowodami naukowymi. 

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
40 mln€/5 projektów

Pogłębienie wiedzy na temat jakości powietrza w pomieszczeniach i związanej z nią 
kwestii zdrowia i bezpieczeństwa 



Kierunek 2: Health impacts of climate change, costs and benefits 
of action and inaction

Spodziewane efekty:
• Działania w ramach Zielonego Ładu są wspierane aktualnymi dowodami 

naukowymi
• Dostęp do systemów przewidywania i wczesnego ostrzegania o skutkach 

zdrowotnych spowodowanych zmianami klimatycznymi
• Dostęp do przyjaznych dla użytkownika narzędzi do zintegrowanej oceny 

ryzyka i analizy kosztów 
• Zalecenia i materiały szkoleniowe związane z zapobieganiem i łagodzeniem 

zagrożeń zdrowotnych związanych ze zmianą klimatu w opłacalny i skuteczny 
sposób 

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
60 mln€/6 projektów



Kierunek 3 (destination): Zwalczanie chorób i zmniejszanie 
obciążenia chorobami

• Zarządzanie i leczenie określonych chorób
• Zmniejszanie obciążenia chorobami 
• Poprawa opieki paliatywnej 

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

• Building a European innovation platform for the
repurposing of medicinal products

• Innovative approaches to enhance poverty-related
diseases research in sub-Saharan Africa

• Clinical validation of AI solutions for treatment and
care

• Personalised medicine and infectious diseases:
understanding the individual host response to
viruses

Główne wyzwania

Tematyka 

2021 r.

Tematyka 
konkursowa

2021 r.

Partnerstwo Pandemic
Preparedness

Partnerstwo Pandemic
Preparedness

Partnerstwo ERIA 
for Health

Partnerstwo ERIA 
for Health



Kierunek 3: Improved supportive, palliative, survivorship and 
end-of-life care of cancer patients

Spodziewane efekty:
• Poprawa jakości życia pacjentów z nowotworami
• Lepszy dostęp pacjentów do opieki paliatywnej lepszej jakości
• Zmniejszone obciążenie społeczne i ekonomiczne
• Dostęp do lepszych procedur (niwelowanie bólu, wsparcie psychologiczne) 
• Usprawnianie procesu podejmowania decyzji w zakresie opieki paliatywnej 

opartego na dowodach i informacjach

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
50 mln€/8 projektów

Randomizowane badania kliniczne i obserwacyjne, skierowane do dzieci, dorosłych lub 
osób starszych



Kierunek 3: Building a European innovation platform for the 
repurposing of medicinal products

Spodziewane efekty:
• Platforma używana przez naukowców – wspólne podejście do zmiany 

wykorzystania leków
• Nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów
• Dostępność efektywnych kosztowo leków – korzyści dla ubezpieczycieli 

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
50 mln€/2 projekty

Utworzenie i przetestowanie platformy umożliwiającej zharmonizowane podejście do 
zmiany wykorzystania leków 



Kierunek 3: Clinical validation of artificial inteligence (AI)
solutions for treatment and care

Spodziewane efekty:
• Bezpieczniejsze i oparte na dowodach systemy podejmowania decyzji 

klinicznych
• Lepsze przewidywanie odpowiedzi pacjentów na leczenie
• Lepsza informacja o chorobie i leczeniu dostępna dla pacjentów
• Ulepszone zalecenia kliniczne dzięki wykorzystaniu przetestowanych 

rozwiązań AI

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
60 mln€/10 projektów

Testowanie i walidacja metod leczenia i opieki wspartych AI; opisanie ścieżki 

w opiece zdrowotnej 

Testowanie i walidacja metod leczenia i opieki wspartych AI; opisanie ścieżki 
ustanowienia standardowych procedur operacyjnych dla integracji sztucznej inteligencji 
w opiece zdrowotnej 



Kierunek 4 (destination): Zapewnienie dostępu do zrównoważonej 
i wysokiej jakości opieki zdrowotnej

• Dostępność i efektywność kosztowa opieki 
zdrowotnej

• Wydajność i odporność systemów opieki zdrowotnej
• Jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów  

• Enhancing quality of care and patient safety
• Data-driven decision support tools for better health

and care delivery & policy-making with a focus of
cancer

• Health and care innovation procurement network

Główne wyzwania

Tematyka 

2021 r.

Tematyka 
konkursowa

2021 r.

Partnerstwo Transforming Health and Care Systems THCS



Kierunek 4: Enhancing quality of care and patient safety

Spodziewane efekty:
• Opracowanie efektywnych i niedrogich interwencji zapewniających 

bezpieczeństwo pacjentów
• Harmonizacja i standaryzacja procesów opieki zdrowotnej 
• Innowacyjne podejście do spersonalizowanych planów leczenia 
• Wzmocnienie i zaangażowanie pacjentów i opiekunów 

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
25 mln€/5 projektów

Podejście skoncentrowane na pacjencie; poprawa bezpieczeństwa obywateli (opieka 
zdrowotna w UE i krajach stowarzyszonych



Kierunek 4: Data-driven decision support tools for better health and 
care delivery & policy-making with a focus of cancer

Spodziewane efekty:
• Zaadoptowanie modelowania, algorytmów planowania i rozwiązań opartych 

na sztucznej inteligencji (AI) w celu wspierania procesów decyzyjnych 
dotyczących opieki zdrowotnej

• Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zdrowia (pacjenci) i 
organizacji służby zdrowia (ubezpieczyciele)

• Dostęp do narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
40 mln€/4 projekty

Rozwój narzędzi opartych na danych wspierających pacjentów, instytucje opieki 
zdrowotnej, decydentów



Kierunek 5 (destination): Wykorzystanie pełnego potencjału 
nowych narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego 
społeczeństwa

• Odblokowanie innowacji 
• Postęp - etyczny, budzący zaufanie, bezpieczny i 

skuteczny 
• Personalizacja danych medycznych 

• Smart medical devices and their surgical
implantation for use in resource-constrained
settings

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

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

Główne wyzwania

Tematyka 

2021 r.

Tematyka 
konkursowa

2021 r.



Kierunek 5: Smart medical devices and their surgical 
implantation for use in resource-constrained settings

Spodziewane efekty:
• Trwałe i niedrogie inteligentne implanty sprawdzone w środowisku 

operacyjnym
• Stosowanie w warunkach klinicznych zrównoważonych i tanich inteligentnych 

implantów

Działania innowacyjne (IA)
25 mln€/4 projekty

Zaspokojenie potrzeby niedrogich interwencji chirurgicznych z zastosowaniem 
inteligentnych implantów 



Kierunek 5: Next generation advanced therapies to treat highly 
prevalent and high burden diseases with unmet needs

Spodziewane efekty:
• Przetestowanie i zastosowanie nowych zaawansowanych terapii opartych na 

pluripotentnych komórkach macierzystych, edycji genów lub RNA 
spełniających odpowiednie wymagania regulacyjne

• Rozwój metod produkcji i różnicowania pluripotentnych komórek 
macierzystych

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
60 mln€/10 projektów

Rozwój przedklinicznych platform badawczych ukierunkowanych na schorzenia o dużej 
częstości występowania i obciążeniu 



Kierunek 5: Innovative tools for use and re-use of health data (in 
particular of electronic health records and/or patient registries)

Spodziewane efekty:
• Opracowanie rozwiązań poprawiających jakość, zapewniających 

interoperacyjność i ponowne wykorzystanie danych zdrowotnych, analityki 
danych i z repozytoriów w różnych krajach (zgodnie z zasadami zarządzania 
danymi FAIR165, a także krajowymi i unijnymi wymogami prawnymi i 
etycznymi)

• Pracownicy służby zdrowia stosują bardziej wydajne i opłacalne procedury 
opieki zdrowotnej, które przyczyniają się do lepszego zapobiegania 
chorobom, wczesnego wykrywania / diagnozowania i skuteczniejszego 
leczenia

Działania badawczo-innowacyjne RIA)
30 mln€/4 projekty

Koncentracja na elektronicznej dokumentacji pacjentów (EHR) i rejestrach pacjentów; 
zastosowanie AI oraz uczenia maszynowego



Kierunek 6 (destination): Zrównoważony i globalnie konkurencyjny 
przemysł medyczny

• Niezaspokojone potrzeby medyczne – porażka 
rynku

• Zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny 
i ekonomiczny

• Cyberbezpieczne aplikacje zdrowotne

• Green pharmaceuticals
• Development procurement and responsible

management of new antimicrobials
• Promoting a trusted mHealth label in Europe:

uptake of technical specifications for quality and
reliability of health and wellness apps

Główne wyzwania

Tematyka 

2021 r.

Tematyka 
konkursowa

2021 r.



Kierunek 6: Green pharmaceuticals

Spodziewane efekty:
• Lepsze zrozumienie wpływu środków farmaceutycznych na środowisko
• Strategia i polityka farmaceutyczna oparta na dowodach naukowych
• Opracowanie i wytwarzanie bardziej ekologicznych środków 

farmaceutycznych, mniej szkodliwych dla środowiska; wykorzystanie 
zrównoważonych procesów do produkcji leków

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)
40 mln€/5 projektów

Rozwój „bardziej ekologicznych” farmaceutyków, ulegających degradacji do 
nieszkodliwych substancji w oczyszczalniach ścieków i środowisku; innowacyjne, 
bardziej ekologiczne technologie produkcji



Konkursy Zdrowie 2021 r.

Kierunek 1: Zdrowie w zmieniającym się społeczeństwie
Kierunek 2: Życie i praca w środowisku prozdrowotnym
Kierunek 3: Zwalczanie chorób i zmniejszanie obciążenia chorobami
Kierunek 4: Zapewnienie dostępu do zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej
Kierunek 5: Wykorzystanie pełnego potencjału nowych narzędzi, technologii i rozwiązań 
cyfrowych dla zdrowego społeczeństwa
Kierunek 6: Zrównoważony i globalnie konkurencyjny przemysł medyczny

Ogłoszenie konkursu: 26.05.2021 (tbc)
Termin składania wniosków: 21.09.2021 (tbc)
Konkurs jednoetapowy
Budżet konkursu: 890,5 mln€

69

330

262,5

70

115
44

Budżet (mln€)
Kierunek 1 Kierunek 2
Kierunek 3 Kierunek 4
Kierunek 5 Kierunek 6



Partnerstwa w klastrze Zdrowie
Partnerstwa pozwolą na połączenie i koordynację szerokiego zakresu działań w
obszarze badań i innowacji w celu realizacji wspólnych priorytetów razem z
państwami członkowskimi, sektorem prywatnym, fundacjami i innymi
zainteresowanymi stronami.
W ZDROWIU planowane są partnerstwa:
1. Współfinansowane CO-FUND – czyli publiczno-publiczne, współfinansowane

przez HEU (KE) i agencje finansujące (w Polsce: NCBR, NCN, ABM) lub/i
instytucje badawcze

2. Instytucjonalne – publiczno-prywatne
3. Współprogramowane

• EU-Africa Global Health
• Innovative Health Initiative

• Assesment of Risk from Chemicals
• ERIA for Health
• Transforming Health and Care Systems
• Personalised Medicine
• Rare Diseases
• One Health AMR

Pandemic Preparedness



Misje w Horyzoncie Europa



Polecane strony
Horyzont Europa
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-
framework-programme_en

Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-
/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1

Wstępna wersja programu Pracy Zdrowie 2021-2022
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.grou
pMeeting&meetingId=24378

Partnerstwa – klaster Zdrowie
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-
framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-
european-partnerships-health_en
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