Az 1. társadalmi kihívás: Egészség, demográfiai változások és
jólét
A Horizont 2020 nagy „Társadalmi kihívások” prioritásának első alprogramja az „Egészség, demográfiai
változások és jólét” (továbbiakban: „Health”program). A hét éves programozási ciklus alatt a több mint hét
milliárd eurós elnyerhető összköltségvetésével a legnagyobb alprogramot jelenti a Horizont 2020
Társadalmi kihívások blokkon belül. Az első, 2014-es évben már 549,3 millió €, a 2015-ös évben
körülbelül 537 millió € értékben lehet pályázni.
A „Health” témakörben kiírt pályázatok közös jellemzője, általános célkitűzése az, hogy a megvalósított
programok olyan európai szintű innovációs értéket hozzanak létre, amely segíti az állampolgárok
egészséges életét különösen az időskorú népességben. A program célja, hogy segítse az aktív,
egészséges és független időskort, új, innovatív és hatékonyabb beavatkozásokkal. További célja a
programnak az egészségügyi ellátórendszerek továbbfejlesztése, hibáinak javítása.
A Horizont 2020-ban és a kapcsolódó Uniós kezdeményezésekben alapvetően három témakörben lehet
pályázatokat benyújtani:
1. Személyre szabott orvoslás (a pályázati kiírásokban szereplő azonosító: PHC): a témakörhöz
kapcsolódó kutatási, fejlesztési és innováció pályázatokat itt találjuk meg
2. Koordinációs tevékenységek (HCO)
3. Egyéb kezdeményezések – Közös Technológiai Kezdeményezések és közös programok,
amelyekről a kapcsolódó nemzetközi weboldalakon illetve honlapunkon is talál további
információkat:
Innovative Medicines Initiative
European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)
Active and Assisted Living Programme.
A „személyre szabott orvoslás” hét nagyobb témakörre fókuszál:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az öregedés és a betegségmechanizmusok megértése
Hatékony egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és szűrés
Diagnosztikai eljárások fejlesztése
Innovatív terápiás módszerek és technológiák
Az aktív és egészséges időskor elősegítése
Integrált, fenntartható, állampolgár-központú ellátás
Az egészségügyi tájékoztatás fejlesztése, a meglévő ismeretek, adatok hatékony kiaknázása és az
egészségügyi szabályozó rendszerek megalapozott fejlesztése

Fontos dokumentumok, segédanyagok:
a munkaprogram egészségipari fejezete
előadás-diasorok
újdonságok a „Health” programban
a program fókuszterületeiről
összefoglaló a pályázati folyamatról
Partnerkeresés az egészségipari területen:
Fit for Health
IMI partner search
CORDIS

Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities Database
Információk az egészségipari területen pályázó KKV- knak
A 2014-2015-ös programozási időszak alatt a „Health” területen a PHC-12-2014/2015-ös kiírások
keretében lehet pályázni az új KKV-eszközre. A KKV eszközökről ismertetett általános információkon túl
a Health programon belüli megjelent KKV-eszköz pályázat speciális szabályairól: :
100%-os támogatási ráta a 2. fázisban,
a két év alatt összesen 66,1 millió €, ebből:
6,61 M € az első fázis
58, 17 M € a második fázis
1,32 M € a harmadik fázis
beadási határidők
első fázisra: 18/06/2014, 24/09/2014, 17/12/2014
második fázisra: 09/10/2014, 17/12/2014
általános információk
a pályázati kiírás részletes bemutatása és értelmezése
Bõvebben a KKV-eszközrõl
A 2015- ös pályázati kiírások:
2. Hatékony egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és szűrés
Kód
és
link

Cím

PHC- Vaccine development for poverty9
related and neglected infectious
2015 diseases: HIV/AIDS

Típus

Összes
forrás

Egy
Beadási
pályázaton határidő
javasolt
forrás

Research and
innovation
actions

21 million 15-20
€
million €

24/02/2015
at 17.00.00
Brussels
time

3. Diagnosztikai eljárások fejlesztése
Kód
és
link

Cím

PHC- Clinical research for the validation of
12biomarkers and/or diagnostic medical
2015 devices

Típus

Összes
forrás

SME instrument
(100% funding)

45 million 1-5 million Cut-off
€
€
dates:
Phase 1+2
18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015
16/12/2015

4. Innovatív terápiás módszerek és technológiák

Egy
Beadási
pályázaton határidő
javasolt
forrás

Kód
és
link

Cím

PHC- Clinical research on regenerative
15medicine
2015

Típus

Összes
forrás

Egy
Beadási
pályázaton határidő
javasolt
forrás

Research and
innovation
actions

37 million 4-6 million 24/02/2015
€
€
at 17.00.00
Brussels
time

5. Az aktív és egészséges időskor elősegítése
Kód
és
link

Cím

Típus

PHC- Advancing active and healthy ageing with Research and
21ICT: Early risk detection and intervention innovation
2015
actions

Összes
forrás

Egy
Beadási
pályázaton határidő
javasolt
forrás

20 million 3-4 million 21/04/2015
€
€
at 17.00.00
Brussels
time

6. Integrált, fenntartható, állampolgár- központú ellátás
Kód
és
link

Cím

Típus

Összes
forrás

Egy
Beadási
pályázaton határidő
javasolt
forrás

PHC- Advanced ICT systems and services for Research and
25integrated care
innovation
2015
actions

20 million 3-5 million 21/04/2015
€
€
at 17.00.00
Brussels
time

PHC- Self-management of health and disease
27and patient empowerment supported by
2015 ICT

Pre-commercial
procurement cofund actions

15 million 3-5 million 21/04/2015
€
€
at 17.00.00
Brussels
time

PHC- Self management of health and disease
28and decision support systems based on
2015 predictive computer modelling used by
the patient him or herself

Research and
innovation
actions

19.5
million €

PHC- Public procurement of innovative
29eHealth services
2015

Public
10 million 1-5 million
procurement of
€
€
innovative
solutions co-fund
actions

3-5 million 21/04/2015
€
at 17.00.00
Brussels
time
21/04/2015
at 17.00.00
Brussels
time

7. Az egészségügyi tájékoztatás fejlesztése, a meglévő ismeretek, adatok hatékony kiaknázása és
az egészségügyi szabályozó rendszerek megalapozott fejlesztése
Kód
és
link

Cím

Típus

Összes
forrás

Egy
Beadási
pályázaton határidő –
javasolt
első kör

forrás
PHC- Digital representation of health data to
Research and
30improve disease diagnosis and treatment innovation
2015
actions

20 million 3-5 million 21/04/2015
€
€
at 17.00.00
Brussels
time

PHC- New approaches to improve predictive
33human safety testing
2015

30 million 1024/02/2015
€
30 million € at 17.00.00
Brussels
time

Research and
innovation
actions

További kérdéseivel kérem, forduljon a terület nemzeti kapcsolattartójához:
http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program/nemzeti-kapcsolattarto

