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Klaster Zdrowie –
tematyka konkursowa 
2022r.



Horyzont Europa - struktura
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Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa - klastry

Rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i celów
zrównoważonego rozwoju
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Filar II: 53,52 mld€

Klaster Zdrowie: 8,25 mld€



Jakie projekty?
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Projekty badawczo -
innowacyjne – RIA 

Projekty wspierające 
– CSA

Przedkomercyjne
zamówienia 

publiczne -PCP

Zamówienia 
publiczne na 
rozwiązania 

innowacyjne - PPI

Projekty z dofinansowaniem od 1 do ponad 10 mln euro

Tematy/problemy wskazywane przez Komisję Europejską

Międzynarodowe konsorcja

Szeroki zakres tematyczny

Tematy konkursów publikowane w Programach Pracy na dwuletnie 
okresy 



Dla kogo?
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Konsorcjum 
międzynarodowe

Kraje członkowskie UE, 

kraje stowarzyszone, 

kraje trzecieWszelkie typy organizacji mające 

osobowość prawną:

• Uczelnie

• Instytuty badawcze

• Duże przedsiębiorstwa

• MŚP

• Organizacje 

pacjentów/NGOs

• Administracja publiczna

USA finansowane w 
projektach klastra 

Zdrowie



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



Konkursy Zdrowie 2022 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: 06.10.2021
Kierunek 3, konkurs jednoetapowy: 12.01.2022
Terminy składania wniosków: 
Konkurs jednoetapowy: 21.04.2022
Konkurs dwuetapowy: 01.02.2022; 06.09.2022
Budżet konkursu: 861mln€

Program Pracy HEU klaster 1 2021-2022: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf

220

20

227

170

155

69

Budżet (mln€)

Kierunek 1 Kierunek 2 Kierunek 3

Kierunek 4 Kierunek 5 Kierunek 6

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf


Kierunek 1 (destination 1): Zdrowie w zmieniającym się społeczeństwie

• Prozdrowotne zachowanie i nawyki przez całe życie 

• Długie, aktywne i niezależne życie 

Konkurs dwuetapowy

• Boosting mental health in Europe in times of change 

• Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of 
chronic non-communicable diseases and/or their progression 

• Prevention of obesity throughout the life course 
Terminy składania wniosków: 01.02.2022; 06.09.2022

Konkurs jednoetapowy

• Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-
disease transition 

Termin składania wniosków: 21.04.2022
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Główne 

wyzwania

Tematyka 

konkursowa

2022 r.



Badania kliniczne
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Badanie kliniczne (Horyzont Europa) – prospektywne/retrospektywne zbieranie i analiza 

danych medycznych pacjentów lub osób zdrowych 

Essential Information for Clinical Studies – obowiązkowy formularz: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-

call/essential-information-for-clinical-studies_horizon_en.pdf

Tematy: HORIZON-HLTH2022-STAYHLTH-01-01-two-stage; HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-

two-stage; HORIZON-HLTH2022-STAYHLTH-01-05-two-stage; HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-

01; HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-twostage; HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-

stage; HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-twostage; HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03; 

HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01; HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02; HORIZONHLTH-2022-TOOL-

12-01-two-stage.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/essential-information-for-clinical-studies_horizon_en.pdf


HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial 
intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable 
diseases and/or their progression 
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Spodziewane efekty:
• Poprawa dostępu lekarzy i obywateli do zweryfikowanych narzędzi AI służących 

ocenie ryzyka zachorowania

• Medycy używają godnych zaufania narzędzi AI w leczeniu przewlekłych chorób 

niezakaźnych

• Opracowanie opartych na dowodach zaleceń i rekomendacji dotyczących 

wdrażania spersonalizowanych strategii profilaktycznych opartych na AI

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

60 mln€/10 projektów

Konkurs dwuetapowy

Projekty będą opracowywać i testować narzędzia sztucznej inteligencji do oceny 

i przewidywania ryzyka rozwoju choroby i/lub ryzyka progresji choroby po jej 

zdiagnozowaniu. 



HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity 
throughout the life course
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Spodziewane efekty:

• Lepsze zrozumienie mechanizmów biologicznych chroniących przed nadwagą

• Lekarze, władze publiczne, itp., mają dostęp do wytycznych i dobrych praktyk dotyczących 
otyłości

• Kampanie profilaktyczne

• Obywatele mają dostęp i korzystają z innowacyjnych narzędzi dotyczących otyłości

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

60 mln€/6 projektów

Konkurs dwuetapowy

Realizowane projekty powinny przyjąć podejście skoncentrowane na pacjencie. 

Wskazane jest uwzględnienie zaangażowania Wspólnego Centrum Badawczego 

JRC. Dodatkowo projekty powinny angażować obywateli, NGOs, szpitale itp.



HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01: Personalised blueprint of chronic 
inflammation in health-to-disease transition
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Spodziewane efekty:
• Lepsze zrozumienie czynników przewlekłego zapalenia – optymalne porady dla pacjentów

• Wzrost wiedzy na temat przejścia ze stanu zdrowia w  chorobowy – opracowanie 

spersonalizowanych strategii profilaktycznych w celu zwalczania chorób przewlekłych

• Lepiej poinformowane i dysponujące właściwymi narzędziami społeczeństwo – aktywne zarządzanie 

własnym zdrowiem

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

50 mln€/7 projektów

Konkurs jednoetapowy

Realizowane projekty opracują i wdrożą oparte na danych, spersonalizowane 

podejście do identyfikacji czynników przewlekłego stanu zapalnego, które mogą 

determinować przejście od stanu zdrowia do stanu przedobjawowego i 

wczesnych stadiów chorób/zaburzeń przewlekłych. Temat nie wyklucza żadnych 

chorób/zaburzeń.



Kierunek 2 (destinantion 2): Życie i praca w środowisku prozdrowotnym
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• Środowisko wpływa na zdrowie człowieka

• Ekspozycja a reakcja zdrowotna – powiązania słabo poznane 

• Strategie/polityki potrzebują twardych dowodów dotyczących 
zagrożeń i ryzyka

Konkurs jednoetapowy

•Methods for assessing health-related costs of environmental 
stressors

Termin składania wniosków: 21.04.2022

Główne 

wyzwania

Tematyka 

konkursowa

2022 r.



HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01: Methods for assessing health-related 
costs of environmental stressors

14

Spodziewane efekty:

• Wykorzystanie modelowania ekonomicznego i zdrowotnego do oceny efektów działań – organy 

krajowe i EU

• Zgoda co do wskaźników zdrowia populacji i jakości życia (DALT/QUALY) 

• Interesariusze przestrzegają wspólnych wytycznych i metodologii integracyjnych ocen społeczno-

ekonomicznych oraz analizy kosztów i korzyści zanieczyszczenia środowiska w Europie 

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

20 mln€/5 projektów

Konkurs jednoetapowy

Finansowane projekty powinny mieć na celu poprawę kalkulacji kosztów 

społeczno-ekonomicznych (i/lub korzyści) wpływu czynników środowiskowych lub 

ich kombinacji na zdrowie człowieka. Wskazane jest uwzględnienie 

zaangażowania Wspólnego Centrum Badawczego JRC.



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

• Zarządzanie i leczenie określonych chorób

• Zmniejszanie obciążenia chorobami 

•Poprawa opieki paliatywnej 

Konkurs dwuetapowy

• Pre-clinical development of the next generation of 
immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical 
needs

• Vaccines 2.0 - developing the next generation of vaccines

• Development of new effective therapies for rare diseases

Terminy składania wniosków: 01.02.2022; 06.09.2022

Konkurs jednoetapowy

• Pandemic preparedness

• Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and 
youth (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD) 

• Support for the functioning of the Global Research Collaboration for 
Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)

Ogłoszenie konkursu: 12.01.2022

Termin składania wniosków: 21.04.2022

Główne 

wyzwania

Tematyka 

konkursowa

2022 r.



HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage: Pre-clinical development of 
the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet 
medical needs

Spodziewane efekty:

• Skuteczne wykorzystanie zwalidowanych przedklinicznie nowych immunoterapii – ciężkie schorzenia, 

brak skutecznych metod leczenia

• Lepsze zrozumienie sposobu działania następnej generacji immunoterapii i/lub terapii 

kombinatorycznych – naukowcy i klinicyści

• Dostęp do nowych spersonalizowanych modeli (in vitro i in vivo) chorób lub zaburzeń o dużym 

obciążeniu, a także protokołów dla nowej generacji immunoterapii

• Dostęp do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności immunoterapii – pracownicy 

służby zdrowia

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

60 mln€/6 projektów

Konkurs dwuetapowy

Potrzebna jest następna generacja immunoterapii – projekty powinny opierać się 

na istniejącej wiedzy w tej dziedzinie. Projekty mogą uwzględniać wykorzystanie 

platformy infrastruktury nanobiotechnologicznej Wspólnego Centrum 

Badawczego Komisji Europejskiej



HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage: Vaccines 2.0 - developing the 
next generation of vaccines
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Spodziewane efekty:

• Wykorzystanie nowej wiedzy o patogenach i lepszego zrozumienia roli układu odpornościowego w 

chorobach zakaźnych w celu opracowania szczepionki o zwiększonej skuteczności

• Wykorzystanie bardziej innowacyjnych technologii produkcyjnych oraz ulepszony know-how w 

zakresie produkcji GMP do produkcji nowej generacji szczepionek – przemysł farmaceutyczny

• Zróżnicowane portfolio kandydatów na szczepionki gotowe do testowania w badaniach klinicznych 

– świadome decyzje decydentów i sponsorów przy dofinansowaniu rozwoju szczepionek

• Innowacyjny i ulepszony projekt badań przedklinicznych/klinicznych

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

40 mln€/5 projektów

Konkurs dwuetapowy

Projekty mają na celu dywersyfikację i przyspieszenie światowych prac B+R nad 

szczepionkami oraz wzmocnienie obecnej wiodącej roli UE w badaniach i rozwoju 

szczepionek.



HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage: Development of new effective 
therapies for rare diseases
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Spodziewane efekty:

•Szybkie i skuteczne opracowywanie nowych terapii chorób rzadkich

•Wzrost wskaźnika sukcesu przy opracowywaniu terapii chorób rzadkich poprzez stosowanie 

wiarygodnych modeli przedklinicznych, metod, technologii, zwalidowanych biomarkerów

•Przyspieszone zatwierdzenie na rynku nowych terapii rzadkich chorób

•Dostęp do nowych interwencji terapeutycznych i/lub sierocych produktów leczniczych

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

60 mln€/8 projektów

Konkurs dwuetapowy

Projekty opracowują terapie chorób rzadkich bez zatwierdzonej opcji 

terapeutycznej. Projekty koncentrują się na grupie (grupach) chorób rzadkich o 

wspólnych cechach, takich jak cechy biologiczne, możliwie w ramach tych 

samych i/lub w różnych obszarach medycznych. Dlatego propozycje nie powinny 

dotyczyć tylko jednej choroby.



HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02: Pandemic preparedness
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Spodziewane efekty:

•lepsze zrozumienie biologii patogenów (wirusów, bakterii itp.), ich przenoszenia, interakcji z ludźmi, 

zwierzętami i roślinami, w szczególności w świetle pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 

takich jak choroby zakaźne i anty- oporność mikrobiologiczna

•Pracownicy służby zdrowia i lekarze mają dostęp i stosują odpowiednie medyczne środki zaradcze, 

np. szczepionki, diagnostyka, terapeutyka i rozwiązania cyfrowe

•Ministerstwa Zdrowia dysponują bazą danych i narzędziami umożliwiającymi lepsze działania w 

zakresie zdrowia publicznego

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

10 mln€/3 projekty

Konkurs jednoetapowy

Temat komplementarny do europejskiego partnerstwa gotowości na pandemię i 

HERA. Badania powinny koncentrować się na „patogenie X” – ocena zagrożenia, 

identyfikacja potencjalnych medycznych środków zaradczych i innowacyjnych 

technologii, w tym opracowanie znormalizowanych protokołów badawczych.



HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03: Non-communicable diseases risk 
reduction in adolescence and youth (Global Alliance for Chronic Diseases -
GACD) 
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Spodziewane efekty:
•Dostęp do wytycznych wdrażających działania prewencyjne (zmniejszenie ryzyka wystąpienia NCD) 

dla młodych ludzi – kraje o  niskim dochodzie, słabsze populacje w krajach bogatych

• Lepsza polityka zdrowotna zmniejszająca ryzyko NCD związanych z zachowanie i warunkami życia 

młodych ludzi

•Lepsze rozumienie czynników wpływających na wdrażanie działań zapobiegawczych

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

25 mln€/8 projektów

Konkurs jednoetapowy

Temat koncentruje się na badaniach wdrożeniowych dotyczących wspólnych 

interwencji w zakresie zapobiegania ryzyku skierowanych do nastolatków i 

młodzieży w celu zmniejszenia wpływu chorób niezakaźnych (NCD) w krajach o 

niskich i średnich dochodach (LMIC) oraz dla słabszych populacji w krajach o 

wysokim dochodzie (HIC).



Kierunek 4 (destination 4): Zapewnienie dostępu do zrównoważonej i wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej
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•Dostępność i efektywność kosztowa opieki zdrowotnej

•Wydajność i odporność systemów opieki zdrowotnej 

• Jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów  

Konkurs jednoetapowy
• Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for 

building the resilience of health care systems in the context of recovery

• Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the 
resilience of health care systems in the context of recovery

• Better financing models for health systems

Termin składania wniosków: 21.04.2022

Główne 

wyzwania

Tematyka 

konkursowa

2022 r.



Projekty PCP/PPI
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Zamówienia publiczne na rozwiązania innowacyjne – PPI
• Rozwiązanie obecne na rynku w małej ilości

• Prace B+R – już niepotrzebne

• Przemysł może dostarczyć odpowiednie rozwiązania

• Sektor publiczny – zamawiający na wczesnym etapie – masa krytyczna

• Dofinansowanie KE – do 50%

Przedkomercyjne zamówienia publiczne - PCP
• Potrzeba prac B+R

• Potrzeba przyciągnięcia nowych graczy 

• Sektor publiczny kupuje odpowiednie B+R od kilku dostawców 

równocześnie – dzielenie się ryzykiem i zyskami

• Dofinansowanie KE – do 100%



HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02: Pre-commercial research and innovation 
procurement (PCP) for building the resilience of health care systems in the 
context of recovery
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Spodziewane efekty:
•Rozwój gotowych do wprowadzenia na rynek zrównoważonych, innowacyjnych rozwiązań 

wytwarzanych w Europie i mogących poprawić gotowość i odporność systemów opieki zdrowotnej

•Wprowadzenie na rynek bezpiecznych, interoperacyjne rozwiązań w zakresie cyfrowej opieki 

zdrowotnej

•Ułatwienie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań na dużą skalę (UE/międzynarodową)

•Decydenci, świadczeniodawcy i specjaliści opieki zdrowotnej, pacjenci i ich opiekunowie otrzymują  

najlepsze rozwiązania, jakie rynek może dostarczyć w celu poprawy odporności systemów opieki 

zdrowotnej.

Przedkomercyjne zamówienia publiczne (PCP)

25 mln€/5 projektów

Konkurs jednoetapowy

Realizowane projekty powinny opierać się na jasno określonych potrzebach 

użytkowników. Priorytetowo traktowane są obszary opieki zdrowotnej, takie jak 

promocja zdrowia, gotowość, prewencja, nadzór i szybkie reagowanie na 

transgraniczne zagrożenia zdrowia.



HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03: Public procurement of innovative solutions 
(PPI) for building the resilience of health care systems in the context of 
recovery
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Spodziewane efekty:
•Wdrożenie na krytyczną skalę innowacyjnych, gotowych do wprowadzenia na rynek rozwiązań ych

dla gotowości i odporności systemów opieki zdrowotnej

•Wprowadzenie na rynek bezpiecznych, interoperacyjne rozwiązań w zakresie cyfrowej opieki 

zdrowotnej

•Ułatwienie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań na dużą skalę (UE/międzynarodową)

•Decydenci, świadczeniodawcy i specjaliści opieki zdrowotnej, pacjenci i ich opiekunowie otrzymują  

najlepsze rozwiązania, jakie rynek może dostarczyć w celu poprawy odporności systemów opieki 

zdrowotnej

Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) 

15 mln€/3 projekty

Konkurs jednoetapowy

Zamawiający określą, zakupią i wdrożą rozwiązania odpowiadające na ich 

istotne, wspólne zdefiniowane potrzeby. Priorytetowo traktowane są obszary 

opieki zdrowotnej, takie jak promocja zdrowia, gotowość, prewencja, nadzór i 

szybkie reagowanie na transgraniczne zagrożenia zdrowia.



HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04: Better financing models for health systems 
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Spodziewane efekty:

•nowe podejście do planowania finansowego i mechanizmów finansowania, które zapewni 

elastyczność wobec napiętych budżetów opieki zdrowotnej, w tym alternatywne metody zamówień i 

umów

•stosowanie efektywnych kosztowo strategii wydatkowania opartych na optymalizacji wykorzystania 

zasobów

•Korzystniejsze wynagradzania, zawierane umowy i motywowanie pracowników i świadczeniodawców 

opieki zdrowotnej

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

30 mln€/6 projektów

Konkurs jednoetapowy

Finansowane projekty będą opracowywać nowe efektywne kosztowo modele 

finansowania i refundacji, nowatorskie modele i struktury zachęt finansowych dla 

skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki chorób, nowe strategie kontraktowania 

świadczeń zdrowotnych.



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

•Postęp - etyczny, budzący zaufanie, bezpieczny i skuteczny 

•Personalizacja danych medycznych 

Konkurs jednoetapowy
• Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major 

diseases (except cancer) with the use of biomarkers 

• New methods for the effective use of real-world data and/or synthetic data in 
regulatory decision-making and/or in health technology assessment

Termin składania wniosków: 21.04.2022

Konkurs dwuetapowy
• Computational models for new patient stratification strategies

Terminy składania wniosków: 01.02.2022; 06.09.2022

Główne 

wyzwania

Tematyka 

konkursowa

2022 r.



HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01: Optimising effectiveness in patients of 
existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of 
biomarkers
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Spodziewane efekty:

•Przemysł diagnostyczny zmierza w kierunku zatwierdzenia diagnostyki towarzyszącej 

•Organy regulacyjne zatwierdzają diagnostykę towarzyszącą i wydają zalecenia dotyczące 

przepisywania istniejących leków

•Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej wykorzystują biomarkery wraz z istniejącymi lekami, w celu 

skuteczniejszego i oszczędniejszego leczenia pacjentów, przy mniejszej liczbie zdarzeń nieporządanych

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

60 mln€/6 projektów

Konkurs jednoetapowy

Wnioskodawcy powinni przeprowadzić walidację kliniczną kwalifikowanych 

biomarkerów, która umożliwi identyfikację odpowiednich pacjentów w celu 

zapewnienia skutecznego i wydajnego stosowania istniejących leków. Ten temat 

wyklucza raka i choroby rzadkie.



HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02: New methods for the effective use of real-
world data and/or synthetic data in regulatory decision-making and/or in 
health technology assessment
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Spodziewane efekty:
• Organy regulacyjne adoptują zoptymalizowane metodologie oparte na danych

• Organy regulacyjne stosują zoptymalizowane wytyczne dotyczące oceny produktów leczniczych 

i/lub wyrobów medycznych

• Organy regulacyjne w całej Europie są szkolone w podejmowaniu decyzji opartych na danych

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

35 mln€/5 projektów

Konkurs jednoetapowy

Rozwój standardów używanych w analizie RWD, poprawa efektywności dużych 

badań klinicznych. Wnioski powinny angażować specjalistów RWD i organy 

regulacyjne. 



HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage: Computational models for new
patient stratification strategies
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Spodziewane efekty:
• wykorzystanie skutecznych rozwiązań integracji danych dotyczących zdrowia do klasyfikacji 

klinicznych fenotypów

• naukowcy i/lub pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych danych opartych na 

narzędziach obliczeniowych do skutecznej stratyfikacji pacjentów

• zatwierdzenie przez organy regulacyjne wspomaganych komputerowo strategii stratyfikacji 

pacjentów, aby umożliwić spersonalizowaną diagnozę i/lub spersonalizowane strategie terapii

• adaptacja opartych na dowodach wytycznych dla pacjenta opartego na stratyfikacji zarządzeń 

podwyższających standard opieki

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

60 mln€/10 projektów

Konkurs dwuetapowy

Finansowane projekty mogą obejmować szeroki zakres rozwiązań, takich jak 

komputerowe modele chorób, algorytmy uczenia maszynowego, VFH, 

technologie bliźniaków cyfrowych i/lub ich kombinacje. Temat obejmuje różne 

poziomy TRL.



Kierunek 6 (destination 6): Zrównoważony i globalnie konkurencyjny 
przemysł medyczny
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• Niezaspokojone potrzeby medyczne – porażka rynku

• Zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i 

ekonomiczny

• Cyberbezpieczne aplikacje zdrowotne

Konkurs jednoetapowy
• Enhancing cybersecurity of connected medical devices

• Scaling up multi-party computation, data anonymisation

techniques, and synthetic data generation

• New pricing and payment models for cost-effective and affordable 
health innovations

• Setting up a European Smart Health Innovation Hub

• Setting up a European Electronic Health Record Exchange Format 

(EEHRxF) Ecosystem

Termin składania wniosków: 21.04.2022

Główne 

wyzwania

Tematyka 

konkursowa

2022 r.



HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01: Enhancing cybersecurity of connected 
medical devices 
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Spodziewane efekty:

•Działania zwiększające cyberbezpieczeństwo urządzeń medycznych

•Zainteresowane strony przyjmują i stosują nowo opracowane metodologie w celu zapewnienia 

cyberbezpieczeństwo połączonych urządzeń medycznych

•Interesariusze przyjmują i stosują właściwe wytyczne obejmujące wyzwania stawiane przez połączone 

urządzenia medyczne, w tym oprogramowanie.

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

20 mln€/ 3 projekty
Konkurs jednoetapowy

Finansowane projekty wzmocnią cyberbezpieczeństwo urządzeń medycznych. 

Projekty powinny zająć się kwestią cyberbezpieczeństwa połączonych urządzeń 

medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w szczególności 

tych, które są połączone z internetem.  



HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02: Scaling up multi-party computation, data 
anonymisation techniques, and synthetic data generation
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Spodziewane efekty:
•Lepszy dostęp do zaawansowanych narzędzi do bezpiecznego przetwarzania danych – rozwijanie 

rozwiązań cyfrowych i usług na potrzeby naukowców i klinicystów

•Bezpieczne i godne zaufania transgraniczne centra danych medycznych

•Lekarze, pacjenci i osoby fizyczne korzystają z większej gamy wysokiej jakości narzędzi danych i usługi 

w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i kontynuacji opieki

•Możliwość testowania i rozwijania zgodnych z RODO rozwiązań opartych na danych

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

30 mln€/ 4 projekty

Konkurs jednoetapowy

Niezbędne jest przyspieszenie i ułatwienie innowacji w zakresie narzędzi opartych 

na danych oraz usług dla profilaktyki, diagnozy, leczenia i kontynuacji opieki. 

Projekty powinny akcelerować techniki anonimizacji danych i generowania 

danych syntetycznych.



HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03: New pricing and payment models for cost-
effective and affordable health innovations
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Spodziewane efekty:
•Organy ochrony zdrowia i ubezpieczyciele przyjmują nowe modele płatności za technologie 

medyczne, w tym za leki

•Pacjenci i świadczeniodawcy mają szybszy dostęp do innowacyjnych technologii medycznych

•Organy służby zdrowia, ubezpieczyciele i dostawcy usług opieki zdrowotnej dysponują przystępnymi 

cenowo innowacyjnymi technologiami zdrowotnymi, zarówno w krótkim, jak i długim czasokresie

Działania badawczo-innowacyjne (RIA)

15 mln€/ 3 projekty

Konkurs jednoetapowy

Wnioskodawcy powinni zaproponować nowe modele wyceny i refundacji oparte 

na wartości, które zapewnią sprawiedliwy dostęp do skutecznych, wydajnych, 

przystępnych cenowo i zrównoważonych technologii medycznych, w tym leków, 

przy jednoczesnym wspieraniu innowacyjnego i konkurencyjnego przemysłu.



Klaster Zdrowie – partnerstwa europejskie
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Assesment of Risk from Chemicals (PARC): 2022r.

ERA for Health: 2022/2023r. Kardiologia, nanomedycyna, 

odżywianie a zdrowie, strategia badań klinicznych

Transforming Health and Care Systems (THCS): 2022/2023r.

Personalised Medicine

Rare Diseases

One Health AMR

Współfinansowane (Co-Fund)

EU Africa Global Health: 

kontynuacja EDCTP2, badania 

kliniczne w Afryce – choroby 

zakaźne. Bez udziału Polski.

Innovative Health Initiative (IHI): 

bazuje na Innovative Medicine

Initiative IMI; przemysł 

farmaceutyczny i diagnostyczny

Instytucjonalne

Pandemic Preparedness

Współprogramowane



Podsumowanie
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Budżet konkursów 2022 r. – 861 mln€ 

Ważne terminy - składanie wniosków: 

Konkurs jednoetapowy: 21 kwietnia 2022

Konkurs dwuetapowy: 1 luty 2022, 6 września 2022

Głównie tematy badawczo-innowacyjne RIA -17/24

Wiodąca tematyka: prewencja i promocja zdrowia, obciążenie chorobami

Podstawowy dokument: Program Pracy HEU klaster 1 2021-2022: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-

call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf



ncbr.gov.pl
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Ewa Szkiłądź 
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Anna Dziubczyńska-Pytko

Tel. +48 502 052 237
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