Přehled plánovaných otevřených výzev na projekty v roce 2021
EU pro zdraví (EU4Health)
Support for the implementation of the 2017 EU One Health Action Plan against antimicrobial
resistance: Action grants supporting training activities, implementation and best practices
Otevřená výzva na podporu zavádění osvědčených postupů a nejlepší praxe za účelem
implementace Evropského akčního plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci
Kód výzvy
Plánované vyhlášení
Rozpočet
Způsobilí žadatelé

Stránky pracovního
programu

CP-g-03.2.1
Q3-Q4/2021
7 000 000 EUR
Veřejné orgány působící v oblasti veřejného zdraví, akademické a
vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, mezinárodní organizace
a organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace)
17-18

Health promotion and prevention of non-communicable diseases and related risk factors
Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on
the effort to tackle mental health challenges during COVID-19
Podpora zdraví a prevence nepřenosných chorob a s tím souvisejících rizikových faktorů
Otevřená výzva podporující zavádění osvědčených postupů v praxi s přímým dopadem na zvládnutí
výzev v oblasti duševního zdraví během Covid-19
Kód výzvy
DP-g-07.4.1
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
750 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní
skupiny, organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace),
veřejné orgány členských a establované sítě v oblasti veřejného zdraví
Stránky pracovního
23-24
programu

Health promotion and prevention of non-communicable diseases and related risk factors
Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles
Podpora zdraví a prevence nepřenosných chorob a s tím souvisejících rizikových faktorů
Otevřená výzva pro iniciativy týkající se propagace zdravého životního stylu
Kód výzvy
Plánované vyhlášení
Rozpočet
Způsobilí žadatelé
Stránky pracovního
programu

DP/C-g-08.5.1
Q2-Q3/2021
4 400 000 EUR
Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace), veřejné
orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví
25-26

Health promotion and prevention of non-communicable diseases and related risk factors
Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer
and other concerted actions
Podpora zdraví a prevence nepřenosných chorob a s tím souvisejících rizikových faktorů
Otevřená výzva na podporu prevence rakoviny využívající Evropský kodex proti rakovině a podobná
opatření
Kód výzvy
DP/C-g-08.2.3/4
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
Podoblast 08.2.3. Podpora prevence rakoviny s využitím mobilních aplikací,
propagace - 1 500 000 EUR

Způsobilí žadatelé
Stránky pracovního
programu

Podoblast 08.2.4 Podpora zdravotní gramotnosti v prevenci proti rakovině 1 000 000 EUR
Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace), veřejné
orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví
27-28

Cancer: Saving lives through sustainable cancer prevention
Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination
Rakovina: Záchrana životů prostřednictvím udržitelné prevence rakoviny
Otevřená výzva na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení přístupu k očkování proti lidskému
papilomaviru
Kód výzvy
DP/C-g-08.1.1
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
1 200 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace)
Stránky pracovního
31-32
programu

Cancer: Saving lives through sustainable cancer prevention
Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections
Rakovina: Záchrana životů prostřednictvím udržitelné prevence rakoviny
Otevřená výzva na snížení případů rakoviny jater a žaludku způsobených infekcemi
Kód výzvy
Plánované vyhlášení
Rozpočet
Způsobilí žadatelé

Stránka pracovního
programu

DP/C-g-08.6.1
Q2-Q3/2021
2 000 000 EUR
Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, podniky
v oblasti veřejného zdraví, veřejné orgány členských států a etablované sítě
v oblasti veřejného zdraví
37

Cancer: Improving early detection
Action grants to support accreditation and certification of quality assurance schemes for breast,
colorectal and cervical cancer screening programmes
Rakovina: Zlepšení včasného odhalení
Otevřená výzva na podporu akreditace a certifikace screeningových programů rakoviny prsu,
tlustého střeva a děložního čípku
Kód výzvy
DP/C-g-09.1.2
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
2 000 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace),
Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní
skupiny a orgány členských států – centra pro rakovinu
Stránka pracovního
39-40
programu
Cancer: Improving early detection
Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer Information
System to monitor and assess cancer screening programmes
Rakovina: Zlepšení včasného odhalení
Otevřená výzva na shromažďování úkolů týkajících se aktualizací Evropského informačního systému
v boji proti rakovině za účelem sledování a hodnocení programů screeningu rakoviny
Kód výzvy
DP/C-g-09.2.2
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
2 000 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Expertní sítě v oblasti veřejného zdraví (zodpovědné za screening
rakoviny), orgány členských států, Akademické a vzdělávací instituce,
výzkumné ústavy, organizace občanské společnosti (nestátní neziskové
organizace)
Stránky pracovního
41-42
programu
Cancer: Ensuring access to high standard cancer care diagnosis and treatment
Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project – Network of
Comprehensive Cancer Centres
Rakovina: Zajištění kvalitního přístupu k diagnostice a léčbě rakoviny
Otevřená výzva na projekt „Mapování kapacity a schopností v oblasti léčby rakoviny v EU“ - síť
komplexních onkologických center
Kód výzvy
DP/C-g-10.1.1
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
1 200 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní
skupiny, orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného
zdraví
Stránka pracovního
43
programu

Cancer: Ensuring access to high standard cancer care diagnosis and treatment
Action grants for inter-speciality cancer training programme
Rakovina: Zajištění kvalitního přístupu k diagnostice a léčbě rakoviny
Otevřená výzva k zavedení mezioborového vzdělávacího programu proti rakovině
Kód výzvy
Plánované vyhlášení
Rozpočet
Způsobilí žadatelé

Stránka pracovního
programu

DP/C-g-10.2.1
Q2-Q3/2021
5 000 000 EUR
Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní
skupiny včetně Evropských referenčních sítí (ERN), orgány členských států
a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví
46

Cancer: Ensuring access to high standard cancer care diagnosis and treatment
Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and
treatment of cancer
Rakovina: Zajištění kvalitního přístupu k diagnostice a léčbě rakoviny
Otevřená výzva k účasti na projektu zlepšujícím kvalitu a bezpečnost radiační technologie v
diagnostice a léčbě rakoviny
Kód výzvy
DP/C-g-10.3.1
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
3 500 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní
skupiny včetně Evropských referenčních sítí (ERN), podniky z oblasti
veřejného zdraví, orgány členských států a etablované sítě v oblasti
veřejného zdraví
Stránky pracovního
47-48
programu

Cancer: Ensuring access to high standard cancer care diagnosis and treatment
Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project
Rakovina: Zajištění kvalitního přístupu k diagnostice a léčbě rakoviny
Otevřená výzva na projekty týkající se léčby rakoviny pomocí opětovného efektivního využití již
existujících léků za použití moderní výpočetní techniky
Kód výzvy
DP/C-g-10.4.1
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
3 000 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní
skupiny, soukromé subjekty, orgány členských států a etablované sítě v
oblasti veřejného zdraví
Stránky pracovního
49-50
programu

Cancer: Ensuring access to high standard cancer care diagnosis and treatment
Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’
Rakovina: Zajištění kvalitního přístupu k diagnostice a léčbě rakoviny
Otevřená výzva „Diagnostika a léčba rakoviny pro všechny“ a „Genomika pro veřejné zdraví“
Kód výzvy
Plánované vyhlášení
Rozpočet
Způsobilí žadatelé

Stránky pracovního
programu

DP/C-g-10.5.1/2
Q2-Q3/2021
Podoblast 10.5.1 Cancer Diagnostic and Treatment for All - 3 000 000 EUR
Podoblast 10.5.2 Genomic for Public Health - 3 000 000 EUR
Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní
skupiny včetně Evropských referenčních sítí (ERN), soukromé subjekty
(ziskové i neziskové), etablované sítě v oblasti veřejného zdraví
51-52

Cancer: Improving the quality of life for cancer patiens, survivors and carers including reducing
inequalities in cancer care and childhood cancers
Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’
Rakovina: Zlepšení kvality života pacientů trpících rakovinou, přeživších a pečovatelů, včetně
snížení nerovností v oblasti rakoviny (v dospělosti i u dětí)
Otevřená výzva k vytvoření přehledné zdravotní karty přeživších rakovinu „Cancer Survivor Smart
Card’“
Kód výzvy
DP/C-g-11.1.1
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
1 800 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace),
etablované sítě v oblasti veřejného zdraví, sociální media, tisk a asociace
novinářů, IT vývojáři spolupracující s expertními sítěmi
Stránky pracovního
53-54
programu
Cancer: Improving the quality of life for cancer patiens, survivors and carers including reducing
inequalities in cancer care and childhood cancers
Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors
Rakovina: Zlepšení kvality života pacientů trpících rakovinou, přeživších a pečovatelů, včetně
snížení nerovností v oblasti rakoviny (v dospělosti i u dětí)
Otevřená výzva k vytvoření Evropské sítě mladistvých přeživších rakovinu
Kód výzvy
DP/C-g-11.4.1
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
5 000 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace),
soukromé subjekty (ziskové i neziskové), orgány členských států a
etablované sítě v oblasti veřejného zdraví
Stránky pracovního
57-58
programu

Enhance health promotion, early intervention and prevention, testing and linkage to care in
communicable diseases
Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for
the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome
(AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections
Posílení podpory zdraví, včasné intervence a prevence, testování a propojení s péčí v oblasti
přenosných nemocí
Otevřená výzva na podporu zavádění osvědčených postupů v komunitních službách u HIV infekcí a
AIDS, tuberkulózy, virové hepatitidy a sexuálně přenosných infekcí
Kód výzvy
DP-g-27.1
Plánované vyhlášení Q3-Q4/2021
Rozpočet
5 000 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace)
Stránky pracovního
59-60
programu
Strengthening the implementation of the legislation on blood, tissues and cells and organs and
cooperation between national authorities and professional sector associations
Action grants on substances of human origin (SoHO) – increase resilience, ensure continuity of
supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis
Posílení zavádění právních předpisů v oblasti krve, tkání, buněk a orgánů a spolupráce mezi
vnitrostátními orgány a profesními asociacemi
Otevřená výzva v oblasti látek lidského původu (SoHO) – posílení odolnosti, zajištění kontinuity
dodávek a přístupu k bezpečné, vysoce kvalitní léčbě, zejména v období krize
Kód výzvy
HS-g-17.2.1
Plánované vyhlášení Q3-Q4/2021
Rozpočet
3 500 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Odborné lékařské společnosti (s kvalifikovanými členy z nemocnic,
transplantačních center a zařízení pracujících s látkami lidského původu
napříč EU), orgány členských států
Stránky pracovního
71-72
programu
Strengthening the implementation of the legislation on blood, tissues and cells and organs and
cooperation between national authorities and professional sector associations
Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of
therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells
Posílení zavádění právních předpisů pro oblast krve, tkání, buněk a orgánů a spolupráce mezi
vnitrostátními orgány a profesními asociacemi
Otevřená výzva k shromažďování údajů za účelem porozumění bezpečnosti, kvalitě a účinnosti
terapií v oblasti asistované reprodukce a hematopoetických kmenových buňěk
Kód výzvy
HS-g-17.3.1
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2021
Rozpočet
Podoblast a) Asistované reprodukce – 2 000 000 EUR
Podoblast b) Terapie založená na hematopoetických kmenových buňkách –
2 000 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Odborné společnosti, nadace, nevládní organizace a orgány členských států
Stránky pracovního
73-74
programu

Establishment of a European Health Data Space (EHDS) – infrastructure and governance –
secondary use of health data
Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary
use of health data for research, policy-making and regulatory purposes
Zřízení Evropského prostoru pro zdravotní data (EHDS) - infrastruktura a správa - sekundární využití
zdravotních údajů
Otevřená výzva na vypracování pilotního projektu na infrastrukturu EU pro sekundární využití
zdravotních údajů pro účely výzkumu, tvorby politik a regulatorních mechanismů
Kód výzvy
DI-g-24.1.1
Plánované vyhlášení Q3/2021
Rozpočet
5 000 000 EUR
Způsobilí žadatelé
Orgány členských států a výzkumné infrastruktury (ERIC, apod.)
Stránky pracovního
85-86
programu

