
Přehled plánovaných otevřených výzev na projekty v roce 2022 

EU pro zdraví (EU4Health) 
 

Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant 
results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19 

Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu členských států a dalších příslušných subjektů 
v implementaci relevantních výsledků inovativního výzkumu veřejného zdraví souvisejícího 
s očkováním proti COVID-19 
Kód výzvy CP-g-22-03.01 
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2022 
Rozpočet 30 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní 

skupiny, soukromé subjekty, orgány členských států a organizace občanské 
společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace 
atd.) 

Stránky pracovního 
programu 16-17 

 

Cancer: Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of  
innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level 

Rakovina: Otevřená výzva k předkládání návrhů na monitorování a posílení implementace 
inovativních přístupů ke screeningu rakoviny prostaty, plic a žaludku na úrovni Unie 

Kód výzvy CR-g-22-09.01/02/03 
Plánované vyhlášení Q1/2022 
Rozpočet Rakovina prostaty – 10 000 000 EUR, rakovina plic – 10 000 000 EUR, 

rakovina žaludku – 10 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, národní a regionální 

zdravotnické orgány zabývající se programy screeningu rakoviny, 
nemocnice, organizace občanské společnosti (nestátní neziskové 
organizace, nadace, pacientské organizace atd.), expertní sítě a etablované 
sítě v oblasti veřejného zdraví 

Stránky pracovního 
programu 23-25 

 

Call for proposals to provide training for health workforce, including  
digital skills 

Otevřená výzva k předkládání návrhů na poskytování školení pro pracovníky ve zdravotnictví, 
včetně digitálních dovedností 

Kód výzvy HS-g-22-15.01 
Plánované vyhlášení Q1/2022 
Rozpočet 29 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, evropské asociace profesionálů ve 

zdravotnictví, odborové organizace, organizace občanské společnosti 



(nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.) a 
orgány členských států 

Stránky pracovního 
programu 26-28 

 

 

Crisis preparedness: Call for proposals to support structured dialogue at national or regional  
level on public procurement in the health sector - HERA 

Připravenost na krize: otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu strukturovaného dialogu 
na národní nebo regionální úrovni ohledně zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví – HERA 

Kód výzvy CP-g-22-01.05 
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2022 
Rozpočet 5 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Organizace Společného nákupu, centrální nákupní orgány, soukromé 

subjekty, orgány členských států a organizace občanské společnosti 
(nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.) 

Stránky pracovního 
programu 36-37 

 

Health promotion and prevention of NCDs and related risk factors: Call for proposals on cancer 
and other NCDs prevention – action on health determinants 

Podpora zdraví a prevence nepřenosných onemocnění a souvisejících rizikových faktorů: otevřená 
výzva k předkládání návrhů na prevenci rakoviny a jiných nepřenosných onemocnění – opatření 
týkající se faktorů zdraví 
Kód výzvy CR-g-22-08.02 
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2022 
Rozpočet 11 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti 

(nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.) 
Stránky pracovního 
programu 41-43 

 

Health promotion and prevention of NCDs and related risk factors: Call for proposals on 
prevention of NCDs - cardiovascular diseases, diabetes and other NCDs 

Podpora zdraví a prevence nepřenosných nemocí a souvisejících rizikových faktorů: otevřená výzva 
k předkládání návrhů na prevenci nepřenosných onemocnění – kardiovaskulárních onemocnění, 
cukrovky a dalších nepřenosných onemocnění 
Kód výzvy a) DP-g-22-06.04 b) DP-g-22-06.05 
Plánované vyhlášení a) Q2-Q3/2022 b) Q1-Q2/2022  
Rozpočet a) 5 000 000 EUR b) 5 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé a) Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti 

(nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.) 
b) Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, 
nadace, pacientské organizace atd.) 



Stránky pracovního 
programu 44-46 

 

Open call for proposals for operating grants to non-governmental organisations: financial 
contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more 
specific objectives of Regulation 2021/522 
Otevřená výzva k předkládání návrhů na provozní granty pro nevládní organizace: finanční 
příspěvek na fungování zdravotnických nevládních subjektů realizujících jeden nebo více 
konkrétních cílů Nařízení 2021/522 
Kód výzvy DP-g-22-26.01 
Plánované vyhlášení Q1/2022 
Rozpočet 9 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Nestátní neziskové organizace činné v oblasti veřejného zdraví, které splní 

kritéria daná Finančním nařízením, odst. 13(1) – (4) a (8) Nařízení 
2021/522, včetně těch upřesněných v Pracovním programu 2022 a ve 
Výzvě k předkládání návrhů 

Stránky pracovního 
programu 47-50 

 

Addressing mental health challenges: Call for proposals on promoting mental health 

Řešení problémů v oblasti duševního zdraví: otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu 
duševního zdraví 

Kód výzvy DP-g-22-07.01/03/04 – a)/b)/c) 
Plánované vyhlášení a) Q1/2022 b) Q1/2022 c) Q2-Q3/2022 
Rozpočet a) 4 000 000 EUR b) 4 000 000 EUR c) 7 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce a organizace občanské společnosti 

(nestátní neziskové organizace, nadace, školy, pacientské organizace atd.) 
Stránky pracovního 
programu 51-53 

 

Cancer: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality 
cancer training programme 

Rakovina: Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu spuštění druhé kohorty mezioborového 
školícího programu v oblasti rakoviny 

Kód výzvy CR-g-22-08.06 
Plánované vyhlášení Q3/2022 
Rozpočet 7 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní 

sítě, orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví 
Stránky pracovního 
programu 60-61 

 



Implementation of pharmaceutical legislation and strategy: Call for proposals to develop early 
warning features and guidance in the area of pricing through the EURIPID database, based on 
competition cases 
Implementace farmaceutických právních předpisů a strategie: Otevřená výzva k předkládání 
návrhů na vývoj funkcí včasného varování a pokynů v oblasti stanovování cen prostřednictvím 
databáze EURIPID, které budou založeny na hospodářské soutěži 
Kód výzvy HS-g-22-17.01 
Plánované vyhlášení Q2-Q3/2022 
Rozpočet 300 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Orgány členských států 
Stránky pracovního 
programu 66-67 

 

Implementation of regulations on medical devices and in vitro diagnostic medical devices: Call 
for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical devices 

Implementace předpisů o zdravotnických přístrojích a diagnostických zdravotnických přístrojích in 
vitro: Výzva k předkládání návrhů na podporu zvýšení kapacity certifikačních subjektů pro 
zdravotnické prostředky 
Kód výzvy HS-g-22-19.03 
Plánované vyhlášení Q1-Q2/2022 
Rozpočet 4 000 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Kompetentní orgány členských států, akademické a vzdělávací instituce, 

výzkumné ústavy, nemocnice, mezinárodní organizace a organizace 
občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, asociace 
atd.) a soukromé subjekty 

Stránky pracovního 
programu 77-78 

 

Preparation and implementation of the health technology assessment regulation: Call for 
proposals to support the implementation of the Regulation on health technology assessment – 
training of patient and clinical experts contributing to joint health technology assessment 
activities 
Příprava a implementace nařízení o hodnocení zdravotnických technologií: Výzva k předkládání 
návrhů na podporu implementace Nařízení o hodnocení zdravotnických technologií – školení 
pacientských a klinických odborníků přispívajících ke společným činnostem hodnocení 
zdravotnických technologií 
Kód výzvy HS-g-22-20.01/20.02 – a)/b) 
Plánované vyhlášení Q2/2022 
Rozpočet  a) 500 000 EUR b) 500 000 EUR 
Způsobilí žadatelé Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, 

asociace atd.), profesní lékařská společenství, kompetentní zdravotnické 
instituce, akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy 

Stránky pracovního 
programu 79-80 

 


