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Základní informace o programu
Program EU4Health představuje v období 2021-2027 hlavní finanční nástroj pro realizaci
cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Program je financován přímo z rozpočtu EU a rozpočet
programu činí 5,3 miliard EUR.

Hlavní cíle programu jsou:
1) propagace zdraví a prevence nemocí, snižování nerovností v oblasti zdraví, podpora zdravého životního stylu a

podpora přístupu ke zdravotní péči;

2) posílení schopnosti zdravotních systémů reagovat na vážné přeshraniční zdravotní hrozby a koordinace mezi
členskými státy při společném řešení těchto přeshraničních zdravotních hrozeb;

3) zlepšení dostupnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, jakožto
i produktů, které jsou potřebné pro zvládání zdravotní krize, podpora inovací týkající se takových produktů;

4) posílení zdravotnických systémů, zejména prostřednictvím:
– podpory integrované a koordinované práce mezi členskými státy,
– podpory zavádění osvědčených postupů a sdílení údajů,
– posilování pracovníků ve zdravotnictví,
– řešení důsledků demografických výzev, a
– urychlení digitální transformace.



Základní informace o programu
Program EU4Health je řízen agenturou Evropské komise s názvem HaDEA (European
Health and Digital Executive Agency), která spravuje rozpočet programu, vyhlašuje výzvy,
zajišťuje hodnocení žádostí o grant a uděluje grant.

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby mající sídlo v členském státu EU, nebo ve třetí
zemi přidružené k programu, nebo ve třetí zemi uvedené v ročním pracovním plánu
programu. Způsobilost může být přesněji specifikována v konkrétní výzvě.

Fyzické osoby nejsou způsobilé k získání podpory v rámci tohoto programu.

Navrhované akce (tzn. projekty) by měly mít evropskou přidanou hodnotu, a zároveň
doplňovat národní politiky členských států.

https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health_en


Roční pracovní program

Tematické větve

Připravenost na zdravotní krize

Podpora zdraví a prevence nemocí

Zdravotní systémy a pracovní síla ve 
zdravotnictví

Digitalizace zdravotnictví

Průřezové téma: Rakovina

Finanční nástroje

1. Granty
• otevřené výzvy na projekty

• přímé granty členským státům (společné akce)

• přímé granty mezinárodním organizacím

• přímé granty ERNs

• přímé granty na předsednické konference

2. Tendry

3. Ocenění (EU Health Awards)

4. Ostatní akce



Roční pracovní program 2022
• připravenost na krize,
• podpora zdraví a prevence nemocí,
• rakovina,
• systémy zdravotní péče a pracovní síla ve zdravotnictví,
• digitální oblast,
+ průřezová opatření týkající se IT, komunikace a opakujících se aktivit.

Oblast Rozpočet 2022 (mil. EUR)

Připravenost na krize 380,9

Podpora zdraví a prevence nemocí 90

Rakovina 146,9

Systémy zdravotní péče 126,5

Digitální oblast 76,6

ostatní 14,6

Celkem 835,5



1. Společné akce

Společné akce v roce 2022 Vyhlášení Rozpočet

1.1. Společná akce: Prevence rakoviny a jiných
nepřenosných nemocí – determinanty zdraví - Cílem této
společné akce je snížit zátěž rakoviny a jiných
nepřenosných nemocí a běžných rizikových faktorů, a to
jak na osobní tak na společenské úrovni, a podporovat
členské státy holistickým přístupem k prevenci rakoviny a
jiných nepřenosných nemocí prostřednictvím poskytování
rozhodné podpora pro koordinovanou akci.

Q2-Q3/2022 75 000 000 EUR

Akce spolufinancované s orgány členských států – zapojení národních orgánů odpovědných
za veřejné zdraví nebo jimi pověřených subjektů veřejného sektoru a nevládních subjektů.



2. Otevřené výzvy k předkládání 
projektových žádostí

• Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva
EU nebo mezinárodní organizace, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP,
nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země
a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání
o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

• Žadatelé a partneři musí být finančně způsobilí.

• Žadatelé musí být kvalifikačně způsobilí.

Výše grantu EU - Evropská komise poskytuje z programu EU4Health na projekty grant
do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné
prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Partnerství v projektech - jedním ze základních požadavků většiny programů 
předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí 
účastnících se programu.



2. Otevřené výzvy
Otevřené výzvy v roce 2022 Vyhlášení Rozpočet

2.1. Rakovina: Otevřená výzva k předkládání
návrhů na monitorování a posílení implementace
inovativních přístupů ke screeningu rakoviny
prostaty, plic a žaludku na úrovni Unie - Cílem
této akce je poskytnout členským státům
poznatky založené na důkazech, které lze přenést
do dalšího navrhování, plánování a provádění
screeningů rakoviny prostaty, plic a žaludku.
Metodické přístupy budou sladěny a
koordinovány s evropskými pokyny a schématy
zajištění kvality pro rakovinu prsu.

22. února 
2022

Rakovina prostaty – 10 000 000 
EUR, rakovina plic – 10 000 000 

EUR, rakovina žaludku –
10 000 000 EUR

Ukončení příjmu žádostí: 24. května 2022



2. Otevřené výzvy
Otevřené výzvy v roce 2022 Vyhlášení Rozpočet

2.2. Rakovina: otevřená výzva k předkládání návrhů na
prevenci rakoviny a jiných nepřenosných onemocnění –
opatření týkající se faktorů zdraví - Cílem této akce je
snížení zátěže rakoviny a jiných nepřenosných nemocí a
souvisejících rizikových faktorů, jak na osobní, tak na
společenské úrovni, konkrétně podporou evropského plánu
boje proti rakovině a politických iniciativ v oblasti
nepřenosných nemocí. Může také podporovat další
iniciativy Unie, jejichž cílem je zlepšit veřejné zdraví, jako je
strategie Farm to Fork a iniciativa HealthyLifestyle4All,
pokud sdílí cíle podpory udržitelné spotřeby potravin a
usnadnění přechodu na zdravou, udržitelnou stravu a
podporu zdravého životního stylu.

Q2-Q3/2022 11 000 000 EUR



2. Otevřené výzvy
Otevřené výzvy v roce 2022 Vyhlášení Rozpočet

2.3. Rakovina: Otevřená výzva k předkládání návrhů na
podporu spuštění druhé kohorty mezioborového školícího
programu v oblasti rakoviny - Cílem této akce je rozšířit
implementační pokrytí první kohorty meziodborového
školícího programu v oblasti rakoviny prostřednictvím
zahrnutí nových onkologických center, jakož i dalších
školených a školitelů.

Q3/2022 7 000 000 EUR

Zdrojem informací je portál EK, Funding & Tenders portál. Nachází se zde
dokumentace k programu EU4Health a také manuál k vyplňování Žádostí o
poskytnutí dotace.
Dokumentace k EU4Health zde: Reference Documents (europa.eu)
Manuál zde: om_en.pdf (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=EU4H
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf


3. Přímé granty
Přímé granty na podporu mezinárodních organizací v činnostech, na které je nutný vysoký
stupeň specializace, zvláštní kompetence nebo pravomoci v dané oblasti.

Přímé granty v roce 2022
3.1. Grant Evropské observatoři pro zdravotnické systémy a politiky a orgánům
členských států: příspěvek registru nerovností v oblasti rakoviny k monitorování
národních politik kontroly rakoviny

3.2. Grant pro IARC: příspěvek do registru nerovností v oblasti rakoviny k mapování
rozdílů a nerovností mezi členskými státy a regiony se zaměřením na socioekonomické
nerovnosti

3.3. Grant pro IARC: na aktualizaci evropských směrnic pro zajištění kvality při
screeningu rakoviny děložního čípku

3.4. Grant pro WHO: řešení škod souvisejících s alkoholem – budování kapacit,
zvyšování povědomí a provádění osvědčených postupů v Unii

3.5. Grant Mezinárodnímu hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce -
poskytování podpory duševního zdraví lidem prchajícím z Ukrajiny



4. Tendry

Tendry, resp. veřejné zakázky na služby vyhlašuje přímo Evropská komise nebo její agentura HaDEA.
Uchazeč může zaslat svou nabídku přes Funding&Tenders Portal a následně jsou nabídky hodnoceny
zadavatelem. Vybraný dodavatel dodá produkt a EK mu za něj uhradí 100 % ceny.

Aktuální informace o tendrech naleznete na Funding&tenders portalu.

Informace o aktuálně otevřených tendrech jsou zveřejňovány i přímo na portálu TED (Tenders Electronic
Daily) eTendering, jehož prostřednictvím lze zároveň pokládat dotazy k nejasnostem v zadávací
dokumentaci.

Všechny tendry, jejichž vyhlášení se plánuje v roce 2022, naleznete v pracovním plánu na str. 84 – 98.

V případě dotazů k tendrům lze kontaktovat přímo agenturu HaDEA formou formuláře na jejich
stránkách.

https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=cs
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Pracovni-plan-EU4Health-na-rok-2022.pdf
https://hadea.ec.europa.eu/contact-form_en


4. Tendry
Tendry v roce 2022 Rozpočet

4.1. Podpora zdraví, prevence rakoviny a související rizikové faktory: Politika kontroly
tabáku, provádění a modernizace legislativy kontroly tabáku

4 130 000 €

4.2. Podpora zdraví, prevence rakoviny a související rizikové faktory: Studie o účinnosti
zdravotních informací o alkoholických nápojích

1 000 000 €

4.3. Podpora zdraví, prevence rakoviny a související rizikové faktory: Studie o hodnocení
akčního plánu EU pro dětskou obezitu

1 500 000 €

4.4. Kvalita života pacientů, kteří přežili rakovinu: Studie o překážkách, které jim brání v
návratu do práce

500 000 €

4.5. Kvalita života pacientů, kteří přežili rakovinu: Výzva k podávání nabídek na
vypracování kodexu pro spravedlivý přístup pacientů po rakovině k finančním službám

2 000 000 € 

4.6. Hodnocení evropského plánu na boj proti rakovině: mapování a hodnocení
provádění evropského plánu na boj proti rakovině

1 500 000 € 



UŽITEČNÉ ODKAZY
Navštivte aktualizovanou databázi dosud podpořených projektů:
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/


Aktuality týkající se EU4Health naleznete na stránkách MZČR:
Aktuality – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Agentura HaDEA:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health_en

Funding & Tenders portál:
Search Funding & Tenders (europa.eu)

V případě potřeby konzultace se na nás neváhejte obrátit na:

Matous.Duraj@mzcr.cz
Petra.Bockova@mzcr.cz

UŽITEČNÉ ODKAZY

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/eu-pro-zdravi-eu4health/aktuality-eu-pro-zdravi/
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
mailto:Matous.Duraj@mzcr.cz
mailto:Petra.Bockova@mzcr.cz


Děkuji za pozornost!

Ing. Petra Bočková
oddělení finančních mechanismů
odbor evropských fondů a investičního rozvoje
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Petra.Bockova@mzcr.cz
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