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2. AKČNÍ KOMUNITNÍ PROGRAM V OBLASTI ZDRAVÍ
(2008-2013) VÝZVY PRO ROK 2012
Seznam výzev:
Výzva 1.
Společná reakce na chemické události
Rozpočet:
450.000 EUR

Výzva 2.
Zdravotní rizika z letecké dopravy a vliv biologických, chemických a radioaktivních látek
Rozpočet:
600.000 EUR

Výzva 3.
Podpora evropského inovativního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí
Rozpočet:
4.021.820 EUR
http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_en.htm

Výzva 4.
Místní komunity včetně iniciativ škol k prevenci nadváhy a obezity u dětí
Rozpočet:
1.200.000 EUR

Výzva 5.
Osvědčené postupy a pracovní metody pro podporu zdravého životního stylu a zvýšení dovedností,
aby se zabránilo škod souvisejících s alkoholem, které jsou zařazeny do běžných činností mládeže
Rozpočet:
500.000 EUR

Výzva 6.
Porovnání komplexní onkologická péče, která poskytuje interdisciplinární léčbu pro pacienty a najít
příklady osvědčených postupů v oblasti této péče
Rozpočet:
500.000 EUR
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Výzva 7.
Prevence chronických onemocnění (cílem je prozkoumat finančně efektivní přístupy k
prevenci chronických onemocnění se zaměřením na diabetes, kardiovaskulární nebo respirační
onemocnění)
Rozpočet:
1.400.000 EUR
Výzva 8.
Podpora evropské sítě vzácných onemocnění (cílem je zřízení nových registrů vzácných
onemocnění nebo vytvoření informačních sítí)
Rozpočet:
4.500.000 EUR

Oprávnění žadatelé:
Příjemce, přidružený partner či organizace musí mít sídlo v členském státě EU, případně v jedné ze
zemí
EHP
(Island,
Lichtenštejnsko
nebo
Norsko)
nebo
v Chorvatsku.

Typ organizace:
Nezisková organizace, subjekty veřejného sektoru, veřejná správa, univerzity, zařízení vyššího
vzdělání, veřejné a soukromé výzkumné instituty mohou podávat žádosti o projekt jako hlavní
partner nebo přidružený partner.

Všechny projekty:
- by měly splňovat tzv. přidanou hodnotu
- by měly být inovativní
- nebudou zpravidla trvat déle než 3 roky
- mají podporovat evropskou dimenzi – zahrnout tak více partnerů do projektu

Spolufinancování:
Běžně až 60% uznatelných nákladů na projekt může být hrazeno z příspěvku EU. Vzhledem
k motivační povaze evropských grantu, musí být alespoň 40% projektových nákladů financováno
ze zdrojů partnera, jako například osobní náklady, či jiných externích zdrojů. V případě mimořádné
užitečnosti může být projekt financován až do výše 80% uznatelných nákladů.

Uzávěrka žádostí:
9. března 2012
V případě zájmu o tyto výzvy kontaktujte EAHC: EAHC-PHP-CALLS@ec.europa.eu
Více informací: http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html
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PILOT EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP
ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING
Výzva 3 zdravotního programu
Výzva se zaměřuje na podporu zavádění inovativních řešení pro poskytování péče v oblasti
inovační politiky a obchodních modelů pro spolupráci a sjednocení péče. Zaměří se také na
problémy řízení – managementu.

Zahrnuje 3 typy podpory:
1) finance na přípravu pilotních projektů na změnu v poskytování péče
2) podpora partnerství vzhledem ke změně v poskytování péče
3) podpora zdraví starších osob

Uzávěrka:
9. března 2012
Informační setkání k této výzvě proběhlo 11. ledna 2012 v Bruselu.
Krátké informační video o tomto setkání dostupné na:
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/player/index_player_streaming.html?id=13585
Další informace:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthyageing&pg=calls#Health_programme
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Výzva na podporu politiky informačních a komunikačních technologií v rámci
Programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
Výzva bude otevřena od 1. února 2012 do 15. března 2012 v rámci Tématu 3 - Informační a
komunikační technologie pro zdraví, důstojné stárnutí a začleňování.

Téma 3 bude zahrnovat následující cíle:
Cíl 3.1. Zavádění sjednocených služeb péče
Cíl 3.2. Směřovat k otevřeným a osobním řešením pro aktivní a nezávislý život
Cíl 3.3. Digitální schopnosti a kvalifikace zdravotnictví, sociální péče a sociální začleňování
vyloučených osob
Cíl 3.4. Preventivní síť podpory pro starší osoby
Cíl 3.5. Rozvoj služeb elektronického zdravotnictví při problémech v řízení – managementu
Cíl 3.6. Přijetí a testování norem a standardů pro elektronické zdravotnictví
Cíl 3.7. Podpora komunit při aktivní a zdravém stárnutí

Jednodenní informační setkání k této výzvě proběhne 17. února 2012 v Bruselu.

Informace:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthyageing&pg=calls#Health_programme
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