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EU4Health

informacje o aktualnym konkursie

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Warszawa, 18 października 2021r.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2021/522 w sprawie ustanowienia Programu działań Unii 

w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 z dnia 24.03.2021

Pandemia COVID-19 pokazała problemy w zakresie:

 dostępu do farmaceutyków i innych wyrobów medycznych oraz z 

ich  produkcją w UE

 słabości systemów opieki zdrowotnej

KE zdecydowała o wydzieleniu oddzielnego Programu dla zdrowia 

tzw. EU4Health, o budżecie  5,346 mld EUR

Dostępne:  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0522
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EU4Health

Cele ogólne Programu:

poprawa i wspieranie zdrowia w Unii w celu zmniejszenia 

obciążeń związanych z chorobami zakaźnymi i 

niezakaźnymi poprzez wspieranie promocji zdrowia i 

profilaktyki chorób, zmniejszanie nierówności w zakresie 

zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia i promowanie 

dostępu do opieki zdrowotnej; 

ochrona ludności w Unii przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowia oraz wzmocnienie 

zdolności reagowania systemów opieki zdrowotnej i 

koordynacji między państwami członkowskimi w celu 

radzenia sobie z transgranicznymi zagrożeniami zdrowia; 
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EU4Health     Cele ogólne Programu (cd.):

poprawa dostępności i przystępności cenowej produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów 
istotnych w kontekście kryzysu w Unii oraz wspieranie 
innowacji w odniesieniu do takich produktów; 

wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej poprzez 
poprawę ich odporności i efektywności zasobów, w 
szczególności poprzez: 

(i) wspieranie zintegrowanych i skoordynowanych działań między 
państwami członkowskimi; 

(ii) wspieranie wdrażania najlepszych praktyk i promowanie 
wymiany danych; 

iii) wzmocnienie kadry medycznej; 

(iv) zwalczanie skutków wyzwań demograficznych; oraz 

(v) przyspieszenie transformacji cyfrowej. 
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EU4Health

- jest 10 celów szczegółowych) oraz załącznik nr. 1 
doprecyzowujący na co przeznacza się środki Programu

- wiele rozwiązań podobnych do obowiązujących w Trzecim 
Programie Zdrowia

- wdrażany przez HaDEA (Health and Digital Executive
Agency) na podstawie uzgadnianych Planów Pracy na 
dany rok

- Wykorzystuje Funding & Participating Portal
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EU4Health

 nie jest programem pomocowym 

 wymaga unijnej wartości dodanej

 promuje współpracę między p.cz. poprzez wymianę wiedzy i 

dobrych praktyk

 spójny z innymi politykami UE

 dostępny dla wszystkich podmiotów prawnych działających w p.cz. 

UE oraz państwach stowarzyszonych

 stanowi  tylko część środków przeznaczonych na zdrowie w 

budżecie UE na lata 2021-2027

6



EU4Health

Mechanizmy finansowania 

Granty

 Direct grants to member states authorities tzw. Wspólne 

działania (Joint actions JA) – nominacja przez MZ

 Grants for projects po ogłoszeniu Call for proposals – konkurs

 Granty dla organizacji np. HERA, OECD, WHO

Procurement

Nagrody
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EU4Health

Granty wymagają współfinansowania !

dofinansowanie KE do 60 %

do 80% przy tzw. „special utility”, gdy:

30 % budżetu przeznaczone dla państw o GNP poniżej 

90% średniej

uczestniczy min. 14 państw, w tym min. 4 o GNP poniżej 

średniej

Współfinansowanie może być w postaci wkładu pracy
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EU4Health

W 2021 r. prawie 312 mln EUR

Program ogłoszony 24 czerwca 2021 dostępny na

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/
wp2021_annex_en.pdf

Nabory podzielone na  transzę przedwakacyjną  i aktualną

W 2022 r. 730 mln EUR i w latach następnych więcej 
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EU4Health

Struktura Programu Pracy

4 filary 

 CRISIS PREPAREDNESS

 DISEASE PREVENTION

 HEALTH SYSTEMS AND HEALTHCARE WORKFORCE

 DIGITAL

a we wszystkim CANCER
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EU4Health

Wspólne działania 2021 II tura

 EU4H-2021-JA-06: Availability of medicines,

shortages and security of supply

 EU4H-2021-JA-07: Union and national surveillance

systems

 EU4H-2021-JA-08.1: Implementation of best

practices and research results on prevention of non-

communicable diseases and risk factors

Thematic area Diabetes: Reverse Diabetes2 Now
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EU4Health Wspólne działania 2021 II tura (2)

 EU4H-2021-JA-08.2: Implementation of best
practices and research results on prevention of non-
communicable diseases and risk factors

Thematic area: Healthy Lifestyle:

- Smart Family

- Grünau moves. Community-based health
promotion and obesity prevention for children living
in a deprived district

 EU4H-2021-JA-09: Transfer of best practices in
primary care
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EU4Health Wspólne działania 2021 II tura (3)

 EU4H-2021-JA-11: To promote quality of medicines and
to increase cooperation between the Member States and
between the Union and third countries through trainings,
joint audits, reassessments and inspections on good
manufacturing and good distribution practices (GDP).
Implementation of international mutual recognition
agreements on pharmaceutical 2 good manufacturing
practices (GMP) with the United States, Switzerland,
Australia, Japan, New Zealand, Canada, Israel, the UK,
and cooperation with third countries such as China and
India
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EU4Health  Wspólne działania 2021 II tura (4)

 EU4H-2021-JA-10: Health workforce to meet

health challenges – forecasting and planning for

workforce in the healthcare sector

 EU4H-2021-JA-12: Safety assessment

cooperation and facilitated conduct of clinical trials

Do JA Minister Zdrowia nominuje jedno 

„competent authority”
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EU4Health

Granty   w formie konkursu Call for proposals

opublikowane 14 października  termin 25 stycznia

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_en

AMR

Action grants supporting training activities, 

implementation, best practices 
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EU4Health Granty   w formie konkursu (2)

NCD

Action grants to support implementation of best practices

on the ground with direct impact on the effort to tackle

mental health challenges during COVID-19

Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’:

promotion of healthy lifestyles

16



EU4Health Granty   w formie konkursu (3)

CANCER

Action grants boosting cancer prevention through the use

of the European Code against Cancer and other

concerted actions

Action grants to support actions to improve access to

human papillomavirus vaccination

Action grants to reduce liver and gastric cancers caused

by infections
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EU4Health Granty   w formie konkursu (4)

CANCER

Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and

Capability Mapping’ project - Network of Comprehensive

Cancer Centres

Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing

for Cancer Therapy Project

Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’

including ‘Genomic for Public Health’

Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’
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EU4Health Granty   w formie konkursu (5)

Action grants to organise and collect data to understand

the safety, quality and efficacy of therapies applied in the

field of assisted reproduction and based on

haematopoietic stem cells

Action grants for developing a pilot project for an EU

infrastructure ecosystem for the secondary use of health

data for research, policy-making and regulatory purposes
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EU4Health Granty   w formie konkursu (6)

Action grants to support the implementation of best

practices in community-based services for the human

immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired

immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral

hepatitis and sexually transmitted infections

Na stronach konkursu – poszukiwanie partnerów
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EU4Health

Procurement (zakup usług) – finansowanie 100 % 147 mln EUR

https://hadea.ec.europa.eu/calls-tenders_en

Do 28 października oferty na:

 HADEA/2021/OP/0005 - A Study on Bringing AMR Medical

Countermeasures to the Market

 HADEA/2021/OP/0006 - Feasibility Study on Stockpiling of

Medical Countermeasures in the Area of AMR

 HADEA/2021/OP/0009 - Feasibility Study, Design and Prototype

Development for a Mapping Platform on COVID-19 Therapeutics

in the EU
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EU4Health
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EU4Health

Nagrody

 Profilaktyka raka: nagroda dla inicjatyw miast, organizacji

pozarządowych (lub innych organizacji społeczeństwa

obywatelskiego) oraz instytucji edukacyjnych dążących do

promowania komunikacji i świadomości zdrowotnej w zakresie

profilaktyki raka wśród dzieci i młodzieży (od 6 do 24 lat).

 Zdrowie psychiczne : nagroda dla inicjatyw społecznościowych

łagodzących wpływ COVID-19 na zdrowie psychiczne.

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2021 r.
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EU4Health

Zachęcam do udziału w Info day organizowanym przez MZ

z udziałem HaDEA i DG Sante

20 października  10.00 – 13.00
https://ministerstwo-zdrowia.webex.com/ministerstwo-
zdrowia/j.php?MTID=mdef2d165c48a5d5b877753837fb25110

Agenda, inne sposoby łączenia 

oraz więcej informacji o Programie EU4Health

https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-unii-w-dziedzinie-zdrowia
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Dziękuję za uwagę!  

k.drogon@mz.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-unii-w-dziedzinie-zdrowia

mailto:w.Marciszko@mz.gov.pl

