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*  Pridružené krajiny k HORIZONT 2020: (Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora,  Faerské 
ostrovy, Gruzínsko, Island, Izrael,  Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Srbsko,  Švajčiarsko, Ukrajina, Tunisko, 
Turecko) 
 
 

 

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 : 4.júl 2019 
Uzávierka :  7. apríl 2020 
       

 
 
 
 
 
  
 

Schémy financovania/typy projektov a základné podmienky účasti : 
 

 RIA (Research and innovation actions) - 100% financovanie z EÚ  
Financujú sa výskumné a inovačné aktivity 
 

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 technologický rozvoj a integráciu, testovanie a overovanie na prototype 
malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí. Projekty môžu obsahovať úzko prepojené alebo 
obmedzené demonštračné alebo pilotné činnosti zamerané na preukázanie technickej uskutočniteľnosti v 
takmer prevádzkovom prostredí.   
 

Základné podmienky účasti pre RIA projekty : 
 
Minimálne tri subjekty z rôznych členských štátov EÚ alebo Pridružených krajín k HORIZONT 2020* 
(univerzity, vedecké inštitúcie, podniky...)   
 
Trvanie RIA projektu/dĺžka financovania :  36 -48  mesiacov  
 
Konzorcium : áno 
 
 

 CSA (Coordination and support actions)   - 100% financovanie z EÚ  
Nefinancujú sa výskumné ani inovačné aktivity 

 
CSA - Projekt pozostávajúci predovšetkým zo sprievodných opatrení, ako sú šírenie, zvyšovanie 
informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a 
cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné poučenie sa vrátane návrhových štúdií pre novú infraštruktúru.   
 
Základné podmienky účasti pre CSA projekty : 
 
Minimálne jeden subjekt z členského štátu EÚ alebo Pridruženej krajiny k HORIZONT 2020* (univerzity, 
vedecké inštitúcie, podniky...)   
 
Trvanie CSA projektu/dĺžka financovania :  12-48 mesiacov 
 
 
 



Strana 2 z 5 

 

 

Kód a link výzvy  :  SC1-BHC-06-2020 

Téma : Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating 
various diagnostic data 

 
Zameranie : Vývoj nových diagnostických nástrojov, platforiem alebo služieb integrujúcich rôzne 

diagnostické údaje (lekárske záznamy, in vitro a / alebo in vivo diagnostika, lekárske 
zobrazovanie, -omické údaje, funkčné testy..)  a poskytovanie rýchlej, podrobnej, presnej 
a vysoko personalizovanej diagnostiky pre optimálne rozhodovanie v klinickej praxi.  

 
Max. výška žiadosti o grant : 8-15  mil. EUR 
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu :  RIA (Research and innovation actions) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód a link výzvy :    SC1-HCO-03-2020 
 
Téma : Bridging the divide in health research and innovation – boosting return on investment 
 
Zameranie  :  Navrhnutie krokov, ktoré by posunuli výkonnosť organizácií z krajín z nízkou výskumnou 

výkonnosťou** v oblasti výskumu a inovácií a zvýšili ich účasť na projektoch spolupráce 
financovaných EÚ. Cieľom navrhovaných činností by malo byť posilnenie rozvoja výskumu; 
zlepšenie postupov riadenia a správy; zvýšenie medzinárodného profilu organizácií; 
vypracovanie politiky ľudských zdrojov... 

 
Max. výška žiadosti o grant : 1,5 – 2 mil. EUR 
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu : CSA (Coordination and support actions)    
 
Poznámka : ** krajiny zaraďované pod 70% EÚ priemeru kompozitného indikátora pre výskum, kde sú začlené : 

 
A. Členské štáty EÚ:     Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Maďarsko , 
Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko,  Slovenská republika a Slovinsko 
 
B. Pridružené krajiny k H2020  :   Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Gruzínsko, 
Severné Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Tunis, Turecko a Ukrajina 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód a link výzvy :    SC1-HCO-17-2020 
Téma :   Coordinating and supporting research on the human microbiome in Europe and beyond 
 
Zameranie  : Synergická spolupráca a dohoda v rámci rôznych výskumných a inovačných programov v 

oblasti ľudského mikrobiómu v Európe a vo svete, ktoré sa zaoberajú zberom vzoriek, 
spracovaním, štandardizáciou a referenciami zdravého stavu v rôznych miestach ľudského 
tela (nielen v jednom orgáne), vrátane interakcie s omics, vplyvom liekov, výživových a 
environmentálnych aspektov, ako aj rozdielov medzi pohlaviami. 

 
Max. výška žiadosti o grant :  1,5 – 2 mil. EUR 
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu : CSA (Coordination and support actions)    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sekcia : Personalizovaná medicína 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
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Kód a link výzvy :    SC1-BHC-11-2020 
 
Téma :    Advancing the safety assessment of chemicals without the use of animal testing 
  
Zameranie  : Návrhy a preukázanie vedecky platných spôsobov na komplexné hodnotenie bezpečnosti 

chemických látok bez testovania na zvieratách 
Max. výška žiadosti o grant : 10 – 20 mil. EUR 
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu :  RIA (Research and innovation actions)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kód a link výzvy :    SC1-HCO-18-2020 
 
Téma :  Developing methodological approaches for improved clinical investigation and evaluation 

of high-risk medical devices  
 
Zameranie  : Metódy generovania klinických údajov v rámci klinického skúšania a v každodennej praxi 

(t.j. real world data) zabezpečujúce spoľahlivé klinické dôkazy pre vysokorizikové 
zdravotnícke pomôcky; optimálne využitie všetkých dostupných údajov s prihliadnutím na 
ich heterogenitu; podpora výmeny najlepšej praxe a sieťových aktivít medzi vývojármi. 

 
Max. výška žiadosti o grant : 1 – 2 mil. EUR 
Termín uzávierky : 7.4.2020 
Financovanie EÚ : 100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu : CSA (Coordination and support actions)    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kód a link výzvy :    SC1-HCO-19-2020 
 
Téma :  Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies 
 
Zameranie  : Štruktúrované a podrobné stratégie na sprostredkovanie presných a aktuálnych informácií 

o bunkových a génových terapiách pomocou viacerých súčasných spôsobov, vrátane 
webovej stránky.  

 
Max. výška žiadosti o grant : 1,5-2 mil. EUR 
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu : CSA (Coordination and support actions)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Kód a link výzvy :    SC1-BHC-17-2020 
 
Téma :  Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of cancer

  
Zameranie  :                    Realizácia výskumu v oblasti prevencie a /alebo včasnej diagnostiky onkologických 

ochorení v  krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC : Low and Middle-Income 
Countries) a /alebo v zraniteľných skupinách obyvateľstva v krajinách s vysokými príjmami 
(HIC : High - Income Countries)  

Sekcia : Inovatívny sektor zdravotníctva a starostlivosti 

Sekcia : Infekčné ochorenia a zlepšenie globálneho zdravia 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
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Max. výška žiadosti o grant : 1 - 3 mil. EUR  
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu :  RIA (Research and innovation actions)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód a link výzvy   : SC1-BHC-33-2020 
 
Téma :  Addressing low vaccine uptake  
 
Zameranie  : Preskúmanie príčin zníženej absorpcie vakcín, návrhy a testovanie za účelom zlepšenia.  
 
Max. výška žiadosti o grant : 2 -3 mil. EUR  
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu :  RIA (Research and innovation actions) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
Kód a link výzvy   : SC1-BHC-34-2020                                                                                                                                 
Téma :   New approaches for clinical management and prevention of resistant bacterial infections  

in high prevalence settings 
 
Zameranie : Identifikácia osvedčených postupov, vývoj a validácia zásahov, prevencia infekcií a plány 

klinického riadenia na riešenie rezistentných bakteriálnych infekcií v prostredí s vysokou 
prevalenciou 

  
Max. výška žiadosti o grant : 10-15 mil. EUR 
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu :  RIA (Research and innovation actions) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód a link výzvy :    SC1-BHC-35-2020 
Téma : Creation of a European wide sustainable network for harmonised large-scale clinical 

research studies for infectious diseases  
 
Zameranie  :  Vytvorenie celoeurópskej multidisciplinárnej siete schopnej poskytnúť platformu rýchlej 

reakcie pri uskutočňovaní klinických štúdií v súvislosti s akoukoľvek závažnou infekciou. 
Klinické štúdie a ďalší pokrok v klinickom výskume v oblasti infekčných chorôb. 
 

Max. výška žiadosti o grant : 25-30 mil.EUR 
Termín uzávierky : 7.4.2020 
Financovanie EÚ : 100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu :  RIA (Research and innovation actions) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Kód a link výzvy   : SC1-BHC-37-2020      
 
Téma :   Towards the new generation of clinical trials – trials methodology research  
Poznámka :   Text výzvy je k dispozícii, avšak výzva nie je zatiaľ oficiálne otvorená 
 
Zameranie :  Výskum metodiky a vývoj inovatívnych riešení na zdokonalenie zostavenia, vykonávania a 

analýzy klinických skúšok.  
 

Sekcia : Inovatívne systémy zdravotníctva a starostlivosti - integrácia starostlivosti 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-33-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-35-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-37-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=
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Max. výška žiadosti o grant : 4-6 mil. EUR 
Termín uzávierky :  7.4.2020 
Financovanie EÚ :  100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu :  RIA- LS (Research and innovation actions – Lump sum)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Kód a link výzvy   : SC1-BHC-36-2020 
 
Téma :  Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on 

human health  
 
Zameranie : Inovatívne prístupy pre poskytovanie relevantných vedeckých údajov na podporu lepšieho 

posudzovania zvýšeného nebezpečenstva pre ľudské zdravie a rizík mikro a/alebo nano 

plastov.  

Max. výška žiadosti o grant : 4-6 mil. EUR 
Termín uzávierky : 7.4.2020 
Financovanie EÚ : 100% z celkových oprávnených nákladov  
Schéma financovania/typ projektu :  RIA (Research and innovation actions) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

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

Finančné aspekty : 
 
Priame oprávnené náklady : 

 Personálne náklady hlavného riešiteľa a jeho tímu; 
 Subdodávky 
 Ostatné priame náklady, ako sú: 
 Cestovné náklady a súvisiace príspevky na pobyt 
 Ostatné tovary a služby, ako napr. :  
 spotrebný tovar  
 zverejňovanie výsledkov (publikácie, preklady... - vrátane Open Access);  
 ochrana práv duševného vlastníctva 
 vystavenie osvedčenia o finančných výkazoch 
 Odpisy zariadení, infraštruktúry a iných aktív 
 Interne fakturovaný tovar alebo služby (príjemca grantu ich poskytuje priamo pre projekt a stanoví ich  
      hodnotu v súlade so svojou bežnou účtovnou praxou) napr :  
- spotrebný materiál vlastnej výroby (chemikálie, súčiastky....) 
- využitie špecifických výskumných zariadení (sterilné miestnosti, elektronický mikroskop...) 
- špeciálne priestory pre uchovávanie výskumných vzoriek  (chovná stanica pre laboratórne zvieratá, 
       skleník ...) 
- štandardizované testovacie alebo výskumné procesy (genomický test, hmotnostná spektrometria..) 
- služby súvisiace s hosťovaním výskumníkov podieľajúcich sa na projekte (ubytovanie, jedáleň...) 

 
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; 

 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCutti=

