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Výzvy programu na roky 2014-2020
Výzvy
•

- rýchlo rastúca demografia
ohrozujúca udržateľné zdravotné
systémy

•

- postupné ekonomické oživenie
obmedzených zdrojov dostupných na
investície v zdravotníctve

•

- narastajúca nerovnosť v oblasti
zdravia v rámci členských štátov

•

- zvýšenie výskytu chronických
ochorení

•

- pandémie a cezhraničné ohrozenie
zdravia

•

- rýchly rozvoj zdravotníckych
technológií

 Tretí program v oblasti
zdravia- Nariadenie
(EU) 282/2014
http://ec.europa.eu/health/program
me/policy/index_en.htm

-

Návrh EK (November
2011)

-

Jediný
program
zameraním na zdravie

-

Zameranie
sa
aj
na
synergiu so štrukturálnymi
fondmi,
výskumnými
programami a programami
pre mladých

so

Programy zdravia EU
Prevencia
AIDS&
prenosných
chorôb

Drogová
prevencia
Sledovanie
zdravotného stavu

Rakovina
Zriedkavé
ochorenia

Choroby
súvisiace so
znečistením
Podpora
zdravia,
informácie,
vzdelávanie &
odborná
príprava

1998 - 2002

Prevencia
úrazov

• Akčný
program
spoločenstva
v oblasti
zdravia na
roky 20032007
312 mil. €

• 2. Akčný
program
spoločenstva
v oblasti
zdravia na
roky20082013
321,5 mil. €

• 3. program v
oblasti zdravia
na roky 20142020
449,4 mil. €

3. program v oblasti zdravia 20142020


- finančný nástroj na koordináciu politiky v oblasti zdravia



- podporuje spoluprácu medzi
• 28 členskými štátmi EÚ
• Island, Nórsko
• Srbsko
- hľadá spoločné riešenia v oblasti zdravia

3. program v oblasti zdravia 2014-2020:
Rozsah a ciele

Podpora
inovácií v
oblasti
zdravotníctva

1) Podpora zdravia, prevencia chorôb
a podpora prostredia priaznivého pre
zdravý životný štýl

Podpora
zdravia

2) Chrániť občanov pred vážnymi
cezhraničnými ohrozeniami zdravia

Podpora ČŠ s
cieľom zlepšiť
zdravie občanov EÚ
a znížiť nerovnosti
v oblasti zdravia

Ochrana
občanov pred
závažnými
cezhraničnými
ohrozeniami
zdravia

3)
Prispievať
do
inovatívnych,
efektívnych a udržateľných systémov
zdravotnej starostlivosti

Zvýšenie
udržateľnosti
zdravotných
systémov

Rozpočet na roky 20142020:
449.4 miliónov EUR

4)
Uľahčiť
prístup
k
lepšej
a
bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti
pre občanov EÚ

3. program v oblasti zdravia:
Nástroj investovania do zdravia(*)

míňať prostriedky
efektívnejšie ale nie
nevyhnutne vo väčšom
objeme v rámci
udržateľných
zdravotných systémov

investovanie do
zdravia ľudí, pomocou
programov na podporu
zdravia

investovanie do
zdravotného poistenia
ako spôsobu
znižovania nerovností
a boja proti
sociálnemu vylúčeniu

(*) Investovanie do zdravia – Pracovný dokument Komisie – uverejnený vo februári
2013 ako súčasť Sociálneho investičného balíčka pre súdržnosť a rast

3. program v oblasti zdravia je v
súlade s:
 Stratégiou Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny
rast
 Prioritami predsedu EK Juncker-a:
 - zvýšenie investícií, zamestnanosti a rastu
 - prehĺbenie vnútorného trhu (liekov a zdravotníckych pomôcok)- migrácia
 EÚ Stratégiou " Together for Health" a jej cieľmi a princípmi

3. program v oblasti zdravia je
príležitosť pre:
• - Členské štáty, aby získali podporu na
implementáciu legislatívy EÚ týkajúcej sa oblasti
zdravia
• - Kandidátske krajiny do EÚ, aby sa pripravili na
“acquis communautaire”
- Ostatné krajiny v rámci blízkej spolupráce s
Európou

Koncepcia programu
•

v porovnaní s predošlými programami

Ciele sú hmateľnejšie a cielenejšie (SMART)
Obmedzený počet činností spadajúcich do oblasti s pridanou
európskou hodnotou (21 tematických priorít– Príloha I
programového nariadenia)
Progres ukazovateľov pre sledovanie cieľov a dopadov
Ročné pracovné plány založené na dlhodobej politike v oblasti
plánovania

Lepšia diseminácia a komunikácia výsledkov
Zjednodušenie administratívnych a finančných postupov

1) Podpora zdravia, prevencia chorôb a podpora prostredia
priaznivého pre zdravý životný štýl

e

• Rentabilné propagačné a preventívne opatrenia v oblasti tabaku,
alkoholu, nezdravých stravovacích návykov, fyzickej aktivity a
redukovanie ohrození zdravia súvisiacich s užívaním drog
• Chronické ochorenia zahŕňajúce rakovinu; osvedčené postupy v
rámci prevencie, včasného diagnostikovania a riadenia /aj selfmanagement/
• HIV/AIDS, tuberkulóza a hepatitída; zavádzanie osvedčených
postupov/good practices pre prevenciu, diagnostiku, liečbu a
starostlivosť
• Legislatíva v oblasti propagácie tabakových výrobkov a ich
marketing
• Informácie o zdraví a zdravotných systémoch

2) Ochrana občanov pred vážnymi cezhraničnými ohrozeniami
Ooperation
w
zdravia
• Legislatíva v oblasti prenosných chorôb a ďalších zdravotných
hrozieb (Iniciatíva pre zdravotnú bezpečnosť)
• Zlepšiť hodnotenie rizík poskytovaním ďalších kapacít pre
odborné posudky a mapovať existujúce hodnotenie
• Podporovať budovanie kapacít, spolupracovať so susednými
krajinami, byť pripravení a plánovať, využívať nezáväzné postupy
na očkovanie, spoločné verejné obstarávania

3) Prispievať do inovatívnych, efektívnych a udržateľných
systémov zdravotnej starostlivosti

pertise

• Hodnotenie zdravotníckych technológií
• Zavádzanie inovácií v oblasti zdravotníctva a riešenia pre eHealth
• Plánovanie a prognostika ľudských zdrojov v zdravotníctve
(počet, rozsah praxe, zručnosti), mobilita/migrácia zdravotníckeho personálu
• Mechanizmy pre súhrnnú expertízu a osvedčené postupy , ktoré
pomôžu ČŠ pri reformách ich zdravotných systémov
• Zdravie v starnúcej spoločnosti, vrátane Európskeho Inovačného
Partnerstva pre oblasti aktívneho a zdravého starnutia
• Legislatíva v oblasti zdravotníckych pomôcok, liekov a
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
• Systém informácií o zdraví a poznatkoch zahrňujúci Scientific
Committees/Vedecké výbory

4) Uľahčenie prístupu k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej
starostlivosti pre občanov EÚ

Medical device

• European Reference Networks/ Európske referenčné siete (na
základe kritérií, ktoré majú byť stanovené na základe smernice
2011/24/EÚ)
• Zriedkavé ochorenia(siete, databázy a registre)
• Bezpečnosť pacienta a kvalitná zdravotná starostlivosť
zahrňujúca prevenciu a kontrolu nozokomiálnych infekcií/healthcareassociated infections

• Antimikrobiálna rezistencia
• Legislatíva v oblasti tkanív a buniek, krvi, orgánov,
zdravotníckych pomôcok, liekov a práv pacientov pri cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti
• Informácie o zdraví a znalosti systému, vrátane vedeckých výborov
/Scientific Comittees/

Finančné ustanovenia
• Intervencie:
•
•
•
•
•

Projekty
Spoločné akcie /Joint Actions/
Operačné granty
Priame granty medzinárodným organizáciám
Verejné obstarávania(tendre, rámcové zmluvy)

• Prijímatelia (prijímatelia finančnej pomoci)
• Organizácie ustanovené podľa zákona
• Verejné inštitúcie (výskumné inštitúcie a zdravotnícke
zariadenia, vysoké školy a inštitúcie vyššieho vzdelávania)
• Mimovládne organizácie
• Medzinárodné organizácie
• Súkromné spoločnosti (cez verejné obstarávanie)

Implementácia

•

•

Ročné pracovné programy
Komisia implementuje program pomocou tzv. ročných pracovných programov na
základe ktorých sa potom vyhlasujú výzvy na predkladanie projektov/tendrov
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

•
•

Členovia programového výboru
Výbor spolupracuje s Komisiou na vypracovaní ročného pracovného programu a
monitoruje implementáciu programu. Každá zúčastnená krajina ma vo výbore
zástupcu.

•
•

Národné kontaktné body (NFPs)
Členské štáty a ďalšie zúčastnené štáty určia národné kontaktné body (osoby) na
podporu programu a šírenie výsledkov programu, ako aj na identifikáciu dopadov
programu.
Kontaktné údaje NFPs možno nájsť na internetových stránkach Chafei:
http://ec.europa.eu/eahc/health/national_focal_points.html

•

CHAFEA – Výkonná agentúra pre
spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a
potraviny
• - poverená Komisiou riadením Programu v oblasti
zdravia
• http://ec.europa.eu/eahc/about/about.html

Finančné ustanovenia
• 60% je maximálna miera spolufinancovania EK pre všetky
typy grantov, v niektorých zriedkavých prípadoch osobitnej
prospešnosti môže byť zvýšené až na 80%
Verejné obstarávanie je financované 100%-ne.

Pridaná hodnota EÚ ako kľúčový
faktor
•

• Implementácia právnych predpisov EÚ a zabezpečenie jej správnosti

•

• Efektívnosť s cieľom ušetriť peňažné prostriedky a poskytnúť občanom lepšie služby

•

• Podpora osvedčených postupov vo všetkých zúčastnených členských štátoch tak,
aby boli prospešné občanom EÚ

•

• Benchmarking na rozhodovacie procesy

•

• Zamerať sa na cezhraničné hrozby s cieľom obmedziť riziká a zmierniť ich dôsledky

•

• Voľný pohyb osôb s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu verejného zdravia naprieč
členskými štátmi

•

• Networking ako dôležitý nástroj pre šírenie výsledkov vo všetkých členských štátoch
a ostatných krajinách

Monitorovanie a hodnotenie
•

- monitorovanie implementácie programu s ohľadom na jeho ciele a
ukazovatele
- predloženie správy Programovému výboru a pravidelne informovanie
Európskeho parlamentu a Rady
- vyhodnotenie v polovici obdobia do konca júna 2017
- vyhodnotenie ex-post = dlhodobý vplyv a udržateľnosť

•

- zabezpečenie, že výsledky implementácie sú verejne prístupné, publicita
a informovanosť s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia v EÚ

VIAC INFO:
• DG SANTÉ:
• http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

• Databáza výsledkov predošlých programov v
oblasti zdravia – CHAFEA:
• http://ec.europa.eu/chafea/projects/database.html

Ďakujem za pozornosť!

21

