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Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE
Kim jesteśmy?
 Krajowy Punkt Kontaktowy dla całego programu Horyzont 2020
(łącznie z programem Euratom Fission)
 Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS
 Koordynator Sieci 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych

Czym się zajmujemy?
 Informacje o programie Horyzont 2020
 Organizacja szkoleń, warsztatów i dni informacyjnych
 Konsultacje przy tworzeniu wniosków, przeglądanie
gotowych wniosków przed wysłaniem
 Konsultacje przy realizacji projektów
 Poszukiwanie partnerów
 Działalność ekspercka i mentoringowa
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Zdrowie w programie H2020
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Jak uczestniczyć
Projekty badawcze realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3
partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw
stowarzyszonych) – poza kilkoma wyjątkami
Finansowanie:
o Instytucje z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, Polska, Litwa)
o Instytucje z tzw. krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria)

Projekty muszą mieć wymiar europejski
Najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej, a ich jakość
będzie oceniana przez niezależnych ekspertów
Jeden projekt – jeden system finansowania
o Max. 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (poza działaniami
ukierunkowanymi na wdrożenia - 70%)
o Koszty pośrednie – 25%
5

Zdrowie - tematyka

GŁÓWNE CELE:
 poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli (dzieci, dorosłych i ludzi
starszych) przez cały czas ich życia
 zapewnienie wszystkim obywatelom gospodarczo zrównoważonych
i innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości

Obszary tematyczne:







Zrozumienie zdrowia, dobrostanu i procesów chorobowych
Zapobieganie chorobom
Leczenie i zarządzanie chorobami
Aktywne starzenie się i zarządzenie swoim zdrowiem
Metody i dane
Świadczenie opieki zdrowotnej; zintegrowana opieka
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Budżet ~ 7.4 mld €

Główne wyzwania

 Starzejące się społeczeństwo
 Wzrastające obciążenie chorobami
 Niezrównoważone i nierówne systemy
opieki zdrowotnej
 Konieczność reform sektora usług
medycznych i opieki zdrowotnej
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Konkursy – 2015 r.
Obszar tematyczny:

Budżet ~ 0.5 mld €

spersonalizowana
medycyna i opieka

Konkurs H2020-PHC-2015-two-stage
Termin składania wniosków:
•
•

Etap 1: 14.10.2014
Etap 2: 21.04.2015

Nowe podejście do
telemedycyny i
teleopieki

Konkurs H2020-PHC-2015-single-stage_RTD
Termin składania wniosków: 24.02.2015

Konkurs H2020-PHC-2015-single-stage
Termin składania wniosków: 21.04.2015
6 tematy
Budżet: 104.5 mln €

 Advanced ICT systems and
services for integrated care;
 Self-management of health and
disease and patient
empowerment supported by
ICT;
 Self-management of health and
disease and decision support
systems based on predictive
computer modelling used by the
patient him or herself;

 Public procurement of innovative
eHealth services;
 Digital representation of health
data to improve disease
diagnosis and treatment.
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Active(Ambient) Assisted Living
Joint Programme

Program Wspólny AAL
inicjatywa badawczo - rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy
państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria).

Cel: generowanie innowacyjnych produktów,
usług i systemów bazujących na technologiach ICT
wspierających komfortowe funkcjonowanie
osób starszych
Budżet (2013 - 2020): 700 mln €
Środki KE, programów narodowych, prywatne

http://www.aal-europe.eu/

NCBiR
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/aal/
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Więcej informacji

 Participant Portal - informacje o konkursach, dokumenty, poradniki
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 Digital Agenda for Europe
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/living-online/ehealth-and-ageing

 H2020 Health, Demographic Change and Wellbeing
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/healthdemographic-change-and-wellbeing

 eHealthNews
http://www.ehealthnews.eu/

 Projekt Fit for Health - szkolenia, baza poszukiwania partnerów do projektów
http://www.fitforhealth.eu/
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Dziękuję za uwagę
Pytania?
Osoby do kontaktu:

Ewa Szkiłądź
e-mail: ewa.szkiladz@kpk.gov.pl

Anna Pytko
e-mail: anna.pytko@kpk.gov.pl

Joanna Niedziałek

ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

tel:
+4822 828 74 83
fax:
+4822 828 53 70
e-mail: kpk@kpk.gov.pl

e-mail: joanna.niedziałek@kpk.gov.pl
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