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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 w 2021 roku tj.:



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



profilaktyka chorób, w tym nowotworów;

Program EU4HEALTH wesprze również nadchodzący europejski plan działania na rzecz
walki z rakiem.
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EU4HEALTH mechanizmy finansowania:
 GRANTY
 Granty bezpośrednie dla władz państw członkowskich tzw. Wspólne działania (JA) – nominacja przez MZ:
- bez konkursu,
- dla 1 instytucji z kraju oraz ewentualnie stowarzyszonych,
 do Wspólnych działań (JA) - Minister Zdrowia nominuje jedną „właściwą instytucję” z kraju.


Granty na projekty – w formie konkursu po ogłoszeniu Call for proposals - opublikowane 14.10.2021r. termin 25 stycznia
2022r. https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_en



Granty dla organizacji (HERA, OECD, WHO).

 PROCUREMNT – zakup usług (studia, badania) – finansowanie 100 % - 147 mln EUR https://hadea.ec.europa.eu/callstenders_en
 NAGRODY
 Profilaktyka raka;
 Zdrowie psychiczne

 Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2021r., Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/health/award/home_en
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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
Realizacją Programu zajmuje się European Health and Digital Executive Agency (HaDEA - Europejska
Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji) w Brukseli https://hadea.ec.europa.eu/index_en

Pierwszy roczny program prac dla programu EU4HEALTH:
W dniu 24 czerwca 2021 KE ogłosiła Program Pracy na 2021 rok (ogłoszony
tekst https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_en.pdf).
Budżet to prawie 312 mln EUR.
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UMWP
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu
Strona internetowa:

www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

MINISTERSTWO ZDROWIA

Krystyna Drogoń
gł. specjalista
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Departament Współpracy Międzynardowej
Ministerstwo Zdrowia
e-mail: k.drogon@mz.gov.pl
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