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EU4HEALTH 2021 - 2027
• EU4HEALTH to nowy, ambitny, odrębny program zdrowotny na lata 2021-2027, Komisja
Europejska zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 5,1 miliarda euro. Ma

on przyczynić się w znacznym stopniu do odbudowy po pandemii COVID-19, przynosząc
poprawę stanu zdrowia ludności UE, zwiększając odporność systemów opieki zdrowotnej
oraz promując innowacje w sektorze zdrowia.

• EU4Health ma wypełnić również luki wykryte na skutek kryzysu związanego z COVID-19
i sprawić, że systemy opieki zdrowotnej w UE staną się wystarczająco odporne, aby
stawić czoła nowym i przyszłym zagrożeniom dla zdrowia.
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Obszary działań w ramach programu EU4Health:
zwiększanie gotowość UE do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia poprzez tworzenie:



rezerwy środków medycznych na wypadek kryzysów;



rezerwę personelu medycznego i ekspertów, których można zmobilizować do reagowania na
kryzysy w całej UE;



zwiększony nadzór nad zagrożeniami dla zdrowia.

wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej, tak aby mogły stawić czoła epidemiom oraz
długoterminowym wyzwaniom poprzez:


zapobieganie chorobom i promocji zdrowia w starzejącej się populacji;



cyfrowa transformacja systemów opieki zdrowotnej;



dostęp do opieki zdrowotnej dla grup szczególnie wrażliwych;



udostępnianie leków i wyrobów medycznych po przystępnych cenach, opowiadając się za
rozważnym i wydajnym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych;



promowanie innowacji medycznych i farmaceutycznych oraz bardziej ekologiczną produkcję.
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EU4HEALTH działania:
W 2021 roku planowane jest ogłoszenie zaproszenia i finansowanie działań, z których
niektóre będą kontynuowane znacznie dłużej niż 2021 r. tj.:



zarządzanie kryzysowe w odpowiedzi na COVID - 19 pandemia - w 2021 r.;



profilaktyka chorób, w tym nowotworów;

Program EU4Health wesprze również nadchodzący europejski plan działania na
rzecz walki z rakiem.
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EU4HEALTH wstępny budżet programu:
Wstępne porozumienie polityczne zawiera parametry
dotyczące ogólnych wydatków na nadchodzący siedmioletni
okres programu EU4HEALTH tj.:
• Minimum 20% na promocję zdrowia i zapobieganie
chorobom;
• Maksymalnie 12,5% na zamówienia uzupełniające krajowe
składowanie podstawowych produktów związanych z
kryzysem;
• Maksymalnie 12,5% na wsparcie globalnych zobowiązań i
międzynarodowych inicjatyw zdrowotnych;
• Maksymalnie 8% na wydatki administracyjne.
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• Grupa zadaniowa EU4HEALTH ds. Zdrowia w DG SANTE zajmuje się pracami
przygotowawczymi programu prac, zapewni przeniesienie programu prac do agencji
wykonawczej.
• Agencja Wykonawcza (HaDEA) będzie odpowiedzialna za realizację Programu i
zdecydowaną większość budżetu EU4Health. Agencja, która wkrótce zostanie utworzona,
zacznie działać w II części roku i będzie miała silną kontrolę finansową i strukturę
zarządzania, tak jak to było w przypadku poprzednich programów zdrowotnych.

• Komisja będzie regularnie monitorować i oceniać wpływ programu na określone wskaźniki
określone w programie. Komisja może w razie potrzeby opracować nowe wskaźniki, w tym
na poziomie programu prac i jego działań, które beneficjenci będą musieli wykorzystać do
zebrania odpowiednich danych na potrzeby przyszłych przeglądów programów.

EU4HEALTH 2021-2027 (6)
Kalendarium prac EU4HEALTH 2021-2027
EUR LEX – Rozporządzenie (UE) 2021/522 w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w
dziedzinie zdrowia („Program UE dla zdrowia”) na lata 2021–2027 z dnia 24 marca 2021r.:
https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN
Strona internetowa Komisji Europejskiej - program EU4HEALTH:
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health
Pierwszy roczny program prac dla programu EU4HEALTH:
1 roczny program prac, ma zostać przyjęty w drugim kwartale 2021r., z budżetem w wysokości
około 327 mln EUR.
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UMWP
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu
Strona internetowa:
www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu
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