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HORIZONT 2020  
 
 
 
PILIER:    Spoločenské výzvy 
OBLASŤ :  Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 
ČASŤ : Lepšie zdravie a starostlivosť, hospodársky rast a trvalo udržateľné 

zdravotnícke systémy  
 
Vyhlásenie výziev :    7.11.2017 
Termín uzávierok :    18.4.2018    
 
s výnimkou výzvy SC1-BHC 15 –2018  „New anti-infective agents for prevention and/or treatment of 
neglected infectious diseases (NID)“  - s dvojkolovou  uzávierkou : 6.2.2018 (prvé kolo)                                       

     4.9.2018 (druhé kolo)  
 
Obdobie :            3 – 4 roky  
 
Financovanie EÚ :    100% z celkových oprávnených nákladov 
       
Schéma financovania/typ projektu  :    Výskumné a inovačné akcie (RIA)  
 

RIA - Aktivity zamerané na vytváranie nových poznatkov a/alebo preskúmanie realizovateľnosti novej  alebo 
vylepšenej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia 
 
Na tento účel môžu projekty zahŕňať základný a aplikovaný výskum, vývoj a integráciu technológií, testovanie a 
overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí. Takisto môžu obsahovať 

úzko prepojené alebo obmedzené demonštračné  prípadne  pilotné činnosti zamerané na preukázanie technickej 

realizovateľnosti  

 

 
 
 
 
 
  
 

Základné podmienky účasti :  
 Minimálne tri subjekty z troch členských štátov EÚ alebo Pridružených krajín k EÚ (univerzity, 

vedecké inštitúcie, podniky...) - konzorcium 
 

 
 
 
 
 
 
 

Priame oprávnené náklady : 
 Personálne náklady hlavného riešiteľa a jeho tímu; 
 Náklady na subdodávky 
 Ostatné priame náklady, ako sú: 
 Iné zmluvné náklady  
 Cestovné náklady a súvisiace príspevky na pobyt 
 Náklady odpisov zariadení 
 Náklady na ostatné tovary a služby :  
 spotrebný tovar  
 náklady a súvisiace poplatky za zverejnenie výsledkov (publikácie, preklady... - vrátane Open Access);  
 náklady práv duševného vlastníctva 
 náklady na osvedčenie o finančných výkazoch 
 Priame  kalkulácie pre veľké výskumné infraštruktúry  
 

Nepriame oprávnené náklady :  25% z celkových oprávnených priamych nákladov 
 Náklady spojené s všeobecnou správu a riadením; 
 Náklady na kancelárie alebo laboratórne priestory, vrátane prenájmu alebo odpisy budov a zariadení a 

súvisiace výdavky, ako je voda, kúrenie, elektrina; 
 Údržba, poistenie a bezpečnostné náklady; 
 Výdavky na komunikáciu, sieťové poplatky za pripojenie, poštové poplatky a kancelárske potreby; 
 Spoločné kancelárske vybavenie, ako sú osobné počítače, notebooky, kancelársky softvér; 
 Iný spotrebný materiál; 
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Kód výzvy  :   SC1-BHC 03–2018 
Téma : Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for 

personalised prediction, prevention and treatment of disease 
 
Zameranie : Personalizované prístupy a klinické nástroje na predikciu a prevenciu chorôb 

prostredníctvom  integrácie, kombinácie, rozširovania  a využívania vysokokvalitných 
mikrobiologických, metabolomových a iných druhov údajov  získaných  z iných 
medzinárodných iniciatív 

 
Rozpočet :  10 – 15 mil. EUR 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód výzvy :     SC1-BHC 05–2018 
Téma : International flagship collaboration with Canada for human data storage, integration 

and sharing to enable personalised medicine approaches 
 
Zameranie  :  Spolupráca zainteresovaných strán v Európe a Kanade v oblasti repozitárov za účelom 

uchovávania a zdieľania ľudských – omics dát vytvárajúc  rámec pre dlhodobú 
spoluprácu  a zvýšenie globálneho prospechu pre vedecké spoločenstvá  

 
Rozpočet :  4 – 6  mil. EUR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Kód výzvy :     SC1-BHC 09 –2018 
Téma :    Innovation platforms for advanced therapies of the future 
 
Zameranie  : Využitie nových poznatkov a nových technológií na zavedenie väčšej inovácie do vývoja 

pokrokových liečebných postupov ako základ pre liečenie ochorení postihujúcich veľké 
skupiny pacientov 

 
Rozpočet :  12 - 15 mil. EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Kód výzvy :     SC1-BHC 15 –2018 
Téma :  New anti-infective agents for prevention and/or treatment of neglected infectious 

diseases (NID) 
 

Zameranie  : Preklenutie  medzery  medzi predklinickým a skorým klinickým vývojom liekov a / alebo 
vakcín proti zanedbaným bakteriálnym a parazitickým ochoreniam 
Pre účely výzvy :  detské hnačkové ochorenia,  kinetoplazmové ochorenia (ľudská africká 
trypanosomóza, leishmaniáza, Chagasova choroba) a hlíst (schistosomiáza, helmintíza prenášaná 
pôdou, trematodiázy pochádzajúce z potravy, filariáza, taiénia / cysticerkóza, dracunkulóza, 
echinokokóza), rovnako ako bakteriálne ochorenia, ako napríklad vred Buruli, malomocenstvo, 
vyrážka a mycetóm 

 
Rozpočet :  5 - 10 mil. EUR 
 
 

Sekcia : Personalizovaná medicína 

Sekcia : Inovatívny sektor zdravotníctva a starostlivosti 

Sekcia : Infekčné ochorenia a zlepšenie globálneho zdravia 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-05-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-09-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-15-2018.html
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Kód výzvy   :  SC1-BHC-16-2018 
Téma :  Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Scaling-up of evidence-based health 

interventions at population level for the prevention and management of hypertension 
and/or diabetes  

 
Zameranie  : Zvyšovanie intervencií  založených na dôkazoch (vrátane nákladovej efektívnosti a 

cenovej dostupnosti) na úrovni populácie pre hypertenziu a / alebo prevenciu a / alebo 
manažment diabetu v krajinách s nízkymi a strednými príjmami a / alebo u zraniteľných 
skupín obyvateľstva v krajinách s vysokými príjmami 

 
Rozpočet :  2 – 4 mil. EUR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kód výzvy   :  SC1-BHC-18-2018 
Téma : Translational collaborative cancer research between Europe and the Community of Latin 

American and Caribbean States (CELAC) 
 
Zameranie : Translačný a multidisciplinárny výskum s cieľom identifikovať konkrétne/špecifické 

skupiny pacientov s cieľom zlepšiť jeden alebo viac nasledujúcich aspektov: skríning, 
včasné odhalenie, diagnostiku a / alebo prognózu onkologických ochorení 

 
Rozpočet :  2 – 4 mil. EUR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kód výzvy   :  SC1-BHC- 21-2018 
Téma : Research on HIV, tuberculosis (TB) and/or hepatitis C (HCV) in patients with mono-, co-

infections and/or comorbidities in the context of fostering collaboration with the 
Russian Federation 

 
Zameranie : Podpora  spoločného výskumu a spolupráce medzi EÚ a Ruskom v oblastiach :  

 
TB:  skúmanie biomarkerov alebo nových diagnostických  testov na skoré skríningy 
rizikových skupín TBC na infekciu TBC a identifikáciu rezistencie na antimikrobiálne lieky 

 
HIV: skúmanie citlivosti na HIV a / alebo rýchlosti progresie ochorenia po infekcii vrátane 
rôznych podtypov HIV a / alebo prenosových klastrov a / alebo vývoja nepriaznivých 
účinkov počas antiretrovírusovej liečby a sprievodných ochorení (komorbidita a / alebo 
koinfekcia, vrátane tuberkulózy) 
 
HCV: vyhodnotenie  genetických determinantov vírusu a hostiteľa a komorbidné stavy, 
ktoré môžu byť zapojené do progresie ochorenia a vytvorenie základu pre vývoj 
budúcich stratégií liečby HCV  

 
Rozpočet :  2 – 3 mil. EUR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-16-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-18-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-21-2018.html
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Kód výzvy   :  SC1-BHC-23 -2018 
Téma :   Novel patient-centred approaches for survivorship, palliation and/or end-of-life care 

Zameranie :  Účinnosť a nákladová efektívnosť nových, zdokonalených alebo špecificky 
prispôsobených farmakologických a / alebo nefarmakologických zákrokov buď na 
zmiernenie príznakov (napr. bolesti) a utrpenia spôsobeného životne ohrozujúcimi 
neprenosnými chorobami (vrátane postihnutia)  alebo závažné neskoré a dlhodobé 
vedľajšie účinky liečby ochorení u pacientov a preživších alebo príznaky vyskytujúce sa  
na sklonku života  

 
Rozpočet :  3 – 4  mil. EUR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kód výzvy   :  SC1-BHC-26 -2018 
Téma :   HTA (Health technology assessment) research to support evidence-based healthcare 
 
Zameranie : Vývoj nových alebo zdokonalených metodických prístupov vo vybraných oblastiach 
 
Rozpočet :  5 - 10 mil. EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Kód výzvy   :  SC1-BHC-27 -2018 
 
Téma :   New testing and screening methods to identify endocrine disrupting chemicals 
 
Zameranie : Nepriaznivé účinky prírodných a antropogénnych chemikálií  spôsobujúcich  narušenie 

endokrinného  systému tela 
 
Rozpočet :  4 – 6  mil. EUR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekcia : Inovatívne systémy zdravotníctva a starostlivosti - integrácia 

starostlivosti 

Sekcia :  Dekódovanie úlohy životného prostredia vrátane zmeny klímy pre zdravie a kvalitu života 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-23-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-26-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-27-2018.html

