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Wstęp  do 
Klastra Zdrowie  

strategia 

Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie musi odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej.
Komisji Europejskiej. Prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi dokumentami i śledzenie negocjacji międzyinstytucjonalnych.
Lista źródeł na końcu prezentacji.



Horyzont Europa – PROCES PLANOWANIA STRATEGICZNEGO



Horyzont Europa – PLAN STRATEGICZNY

KE przygotowuje Plan Strategiczny w oparciu o szerokie 
konsultacje z Parlamentem Europejskim, Krajami 
Członkowskimi, zainteresowanymi stronami oraz 
społeczeństwem/obywatelami (otwarte konsultacje).

Na bazie czteroletniego Planu Strategicznego (2021-2024) 
przygotowuje się dwuletnie Programy Pracy (aktualnie  
2021-2022) zachowując elastyczność umożliwiającą szybką 
reakcję na nowe i pojawiające się wyzwania, kryzysy i 
nieoczekiwane możliwości.



Horyzont Europa, 9. europejski program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2021-2027), 

15.03.2021 Komisja Europejska przyjęła pierwszy Plan
Strategiczny 2021-2024 dla Horyzontu Europa, unijnego
programu badań i innowacji.



Horyzont Europa to program wspierający badania naukowe i 
innowacje na poziomie europejskim i globalnym  
ukierunkowany na skutki. 
Opiera się na: 
• 4 kierunkach strategicznych (key strategic orientations) 
• 15 obszarach wpływu (impact areas) 
• 32 oczekiwanych skutkach (expected impacts) , które zostaną 

uwzględnione w programach prac (destinations). 

ZDROWIE oparte jest na sześciu oczekiwanych skutkach.

Horyzont Europa – PLAN STRATEGICZNY 2021-2024



Horyzont Europa – 4 KSO dla zwiększenia oczekiwanych skutków



A. Promowanie otwartej autonomii strategicznej poprzez kierowanie 
rozwojem kluczowych technologii cyfrowych, wspomagających i nowo 
powstających, sektorów i łańcuchów wartości;

B. Odbudowa europejskich ekosystemów i różnorodności biologicznej oraz 
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi;

C. Uczynienie z Europy pierwszej cyfrowo sterowanej gospodarki o obiegu 
zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej;

D. Stworzenie bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego
społeczeństwa europejskiego.

Współpraca międzynarodowa leży u podstaw wszystkich czterech
kierunków (KSO), ponieważ jest ona niezbędna do sprostania wielu
globalnym wyzwaniom.

Horyzont Europa – KSO – Key Strategic Orientations



BUDŻET HORYZONTU EUROPA – 95,5 mld. € (2021-2027)

W tym 5,4 mld.€ z programu odbudowy z kryzysu COVID-19 Next Generation EU



Horyzont Europa – PLAN STRATEGICZNY – spójność trzech filarów



BUDŻET HORYZONTU EUROPA – 95,5 mld. € (2021-2027)

Komisja Europejska będzie wspierać działania w zakresie badań i innowacji w 
ramach poszczególnych klastrów i pomiędzy nimi.

MISJE – działania międzyklastrowe. Dla realizacji każdej misji – szerokie 
portfolio projektów.



W ramach tej kwoty finansowane są projekty (program pracy)  Misje 
(max. 10% budżetu filaru II przez 3 lata) i Partnerstwa Europejskie

53,5 mld€



Filar II i ZDROWIE 
Język angielski jest językiem 
współpracy w HE:

• Wszystkie dokumenty 
programowe publikowane 
przez Komisję Europejską

• Podstawowy dokument to 
Program Pracy

• Współpraca z partnerami

• Wniosek – składany do KE

• Raportowanie do KE

• Kontakty z KE



ZDROWIE w Planie Strategicznym 2021-2024 

Program Pracy 2021-2022 w klastrze Zdrowie ukierunkowany jest na 2 Kluczowe Kierunki 
Strategiczne (KSO - Key Strategic Orientations) i 4 obszary wpływu (impact areas)  Planu 
Strategicznego 2021-2024:

KSO-A: promowanie otwartej autonomii strategicznej poprzez przewodzenie rozwojowi 
kluczowych technologii cyfrowych, wspomagających i nowo powstających, sektorów i 
łańcuchów wartości
KSO-D: stworzenie bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa 
europejskiego

Obszary wpływu (4 impact areas):
1. Dobre zdrowie i wysokiej jakości dostępna opieka zdrowotna
2. Prężna UE przygotowana na pojawiające się zagrożenia
3. Wysokiej jakości usługi cyfrowe dla wszystkich
4. Konkurencyjna i bezpieczna gospodarka oparta na danych

Oraz 6 oczekiwanych skutków (expected impacts = destinations) w Programie Pracy



Horyzont Europa – PLANOWANIE STRATEGICZNE 
Zrównoważone, szerokie, systemowe, interdyscyplinarne, międzysektorowe 
i uwzględniające polityki  podejście do badań i innowacji

27 Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej  odpowiada za różne obszary polityki. 

DG włączone w przygotowania PROGRAMÓW Pracy Klastra 1 ZDROWIE:

DG RTD  Badania naukowe i innowacje
DG SANTE  Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności
DG CONNECT  Sieci Komunikacyjne, Treści i Technologie
DG JRC  Wspólne Centrum Badawcze
DG AGRI  Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
DG CLIMA  Działania w dziedzinie klimatu
DG INTPA  Partnerstwa międzynarodowe 
DG EAC  Edukacja, młodzież, sport i kultura
DG ECFIN  Sprawy gospodarcze i finansowe
DG ECHO  Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej
DG EMPL  Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne
DG GROW  Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
DG HOME  Migracja i Sprawy Wewnętrzne 
DG NEAR  Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia
DG REGIO  Polityka regionalna i miejska
DG REFORM  Wspieranie Reform Strukturalnych



INNE PROGRAMY DOT. ZDROWIA  - komplementarne i synergiczne 

• EU4Health program - odpowiedź UE na pandemię COVID-19 
(5,1 mld €)

• Europe’s Beating Cancer Action Plan – propozycja działań: 
profilaktyka, diagnostyka, leczenie, życie po raku

• Europejski Zielony Ład – podejście Jedno Zdrowie
• Partnerstwa – kompleksowe inicjatywy UE, krajów 

członkowskich, sektora prywatnego
• Digital Europe Programme (DEP) – infrastruktura i 

wdrożenia



Horyzont Europa – LOGIKA DZIAŁAŃ   (INTERVENTION LOGIC) 



Horizon Europe
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Horyzont Europa - inwestycje które kształtują świat
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_pl_-
_inwestycje_ktore_ksztaltuja_nasza_przyszlosc.pdf

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
https://ec.europa.eu/poland/about-us/the-eu_pl 

Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pl

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
https://www.kpk.gov.pl/

Materiały źródłowe wykorzystane w prezentacji
pochodzą z poniższych stron: 



Dziękuję za uwagę

Anna Dziubczyńska-Pytko

Sekcja Wyzwań Globalnych
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
Wspólne Przedsięwzięcie – Inicjatywa Leków Innowacyjnych
Klaster 1: Zdrowie

anna.dziubczynska-pytko@ncbr.gov.pl
tel.: +48 502 052 237
NCBR.gov.pl
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