
TRETÍ PROGRAM V OBLASTI ZDRAVIA - VÝZVY 2018

TYP GRANTOV : PROJEKTOVÉ

Kód a link Téma a ciele
Rozpočet            

EUR             
Miera 

financovania EÚ

Doba 
trvania 

projektu

Počet žiadateľov 
/príjemcov

Konzorcium
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy

Uzávierka Oprávnené náklady

Promotion of health, prevention of 
and integrated care for non-

communicable diseases    
3 650 000

HP-PJ-P3-2018  Orphacodes Project 750 000

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA : * Výnimočná úžitočnosť  :

OPRÁVNENÉ KRAJINY :

25.1.2018 26.4.2018

PRIAME NÁKLADY  :                                                                                 

• Personálne náklady
• Subdodávky  (vrátane súvisiacich odvodov, 

daní a poplatkov a neodpočítateľnej DPH)

• Ostatné priame náklady : 

o Výdavky na cestovné, ubytovanie a diéty

o Odpisy a náklady na prenájom zariadení, 
infraštruktúry a  iných aktív 

o Ostatné tovary a služby (spotrebný materiál 

a dodávky, šírenie a ochrana výsledkov, 

preklady, publikácie, osvedčenie finančných 

výkazov, poplatky za konferencie/stretnutia a 
iné)

NEPRIAME NÁKLADY :                                                                                           

7% z oprávnených priamych nákladov

• Organizácie ustanovené podľa zákona
• Verejné orgány
• Subjekty verejného sektora predovšetkým  výskumné 
a zdravotnícke inštitúcie, univerzity a zariadenia 
vyššieho vzdelávania                                                                                                                           
• Mimovládne inštitúcie 

• Členské štáty EÚ
• Island a Nórsko                                                                                                                                                                                                                
• Krajiny, ktoré majú bilaterálnu dohodu s Európskou 
úniou o vytvorení Tretieho programu zdravia pre 
činnosť Únie

Cieľ A  : Neprenosné ochorenia 
Podpora celoeurópskej spolupráce medzi aktérmi v oblasti 

zdravia a / alebo sociálnych služieb na národnej, 

regionálnej alebo miestnej úrovni s cieľom pomoci 

členským štátom EÚ dosiahnuť dobrovoľné globálne ciele 

OSN / WHO týkajúce sa neprenosných chorôb, ako aj cieľa 

trvalo udržateľného rozvoja 3.4.

Cieľ B : Integrovaná starostlivosť 

Podpora príslušných orgánov v oblasti reforiem a 

modernizácie ich systémov zdravotníctva a starostlivosti

HP-PJ-01-2018

Cieľ: Podpora členských štátov EÚ pri zlepšovaní 

zhromažďovania informácií o zriedkavých chorobách 

implementáciou Orphacodes (špecifického kodifikačného 
systému pre zriedkavé ochorenia)

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa :                                                                                                       
1. Vlastné zdroje                                                                                                                                
2. Finančné zdroje tretích strán

Najmenej 60%  navrhovaného rozpočtu musí byť použitých na financovanie personálu                                                                                                                                                                  
Najmenej 30% navrhovaného rozpočtu je pridelených minimálne piatim členským štátom EÚ, ktorých hrubý národný dôchodok na 
obyvateľa je nižší ako 90% priemeru EÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• 60%  - z 
oprávnených 
nákladov
• 80% - v prípade 
výnimočnej 
užitočnosti 
projektu*

3 roky 

Minimálne traja 
partneri                                                                            
z rôznych krajín :                                     
1x koordinátor                    
2x spolu-žiadatelia

áno

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-01-2018.html

