
Přehled plánovaných otevřených výzev na projekty v roce 2023 

EU pro zdraví (EU4Health) 
 

Call for proposals to support access to medical devices for cross border health threats (HERA)  

Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu přístupu ke zdravotnickým prostředkům pro 
přeshraniční zdravotní hrozby (HERA) 

Kód výzvy CP-g-23-13 

Plánované vyhlášení Q2-Q3/2023 

Rozpočet 1 750 000 EUR 

Způsobilí žadatelé Vědecké společnosti, akademické a zdravotní orgány/instituce, nevládní 
organizace, potenciálně také malé a střední podniky se specializací na 
oblast výzvy 

Stránky pracovního 
programu 

24-25 

 

Call for proposals to support stakeholders on the prevention of NCDs in the area of chronic 
respiratory diseases 

Výzva k předkládání návrhů na podporu subjektů působících v oblasti prevence nepřenosných 
nemocí v oblasti chronických respiračních onemocnění 

Kód výzvy DP-g-23-31-02 

Plánované vyhlášení Q2-Q3/2023 

Rozpočet 1 000 000 EUR 

Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti 
(nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.) 

Stránky pracovního 
programu 

43-45 

 

Call for proposals on the prevention of NCDs in the area of mental health including actions 
supporting vulnerable population groups, such as migrants, refugees, Roma people and 
displaced people from Ukraine 

Výzva k předkládání návrhů na prevenci nepřenosných nemocí v oblasti duševního zdraví, včetně 
akcí na podporu zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou migranti, uprchlíci, Romové a vysídlené 
osoby z Ukrajiny 

Kód výzvy DP-g-23-32-02 

Plánované vyhlášení Q2-Q3 2023 

Rozpočet 2 360 000 EUR 

Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti 
(nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.) 

Stránky pracovního 
programu 

45-48 

 

 



Call for proposals on prevention of NCDs in the area of dementia and other neurological 
disorders 

Výzva k předkládání návrhů na prevenci nepřenosných nemocí v oblasti demence a jiných 
neurologických poruch 

Kód výzvy DP-g-23-33-02 

Plánované vyhlášení Q2-Q3/2023 

Rozpočet 1 000 000 EUR 

Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti 
(nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.) 

Stránky pracovního 
programu 

48-50 

 

Call for proposals for operating grants to NGOs: financial contribution to the functioning of 
health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 
(EU) 2021/522 

Výzva k předkládání návrhů na provozní granty pro NNO: finanční příspěvek na fungování 
zdravotnických nevládních organizací provádějících jednoho nebo více konkrétních cílů Nařízení 
(EU) 2021/522 

Kód výzvy DP-g-23-34 

Plánované vyhlášení Q1 2023 

Rozpočet 9 000 000 EUR 

Způsobilí žadatelé nevládní organizace aktivní v oblasti veřejného zdraví 

Stránky pracovního 
programu 

50-52 

 

Call for proposals to support the implementation of the strategic agenda for medical ionising 
radiation applications (SAMIRA95) – organisation of clinical audit campaigns as a tool to improve 
the quality and safety of medical applications of ionising radiation 

Výzva k předkládání návrhů na podporu provádění strategické agenda pro medicínské aplikace 
ionizujícího záření (SAMIRA95) – organizace kampaní klinického auditu jako nástroje ke zlepšení 
kvality a bezpečnosti medicínských aplikací ionizujícího záření 

Kód výzvy CR-g-23-44-01 

Plánované vyhlášení Q2-Q3 2023  

Rozpočet 1 500 000 EUR 

Způsobilí žadatelé Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné instituty, nemocnice, 
expertní sítě, orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného 
zdraví 

Stránky pracovního 
programu 

53-55 

 

Call for proposals: action grants on mental health challenges for cancer patients and survivors 

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce v oblasti duševního zdraví pacientů s rakovinou a 
přeživších 

Kód výzvy a) CR-g-23-19.01 b) CR-g-23-19.02 

Plánované vyhlášení Q2/2023 



Rozpočet a) 8 000 000 EUR b) 2 000 000 EUR 

Způsobilí žadatelé a) organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, 
školy, pacientské organizace atd.) s expertízou v oblasti duševního zdraví a 
rakoviny, akademické a vzdělávací zařízení, výzkumné instituty, expertní 
sítě, orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví 
b) organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, 
nadace, školy, pacientské organizace atd.) s expertízou v oblasti duševního 
zdraví, akademické a vzdělávací zařízení, výzkumné instituty, expertní sítě, 
orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví 

Stránky pracovního 
programu 

58-61 

 

Call for proposals: action grants on the safety and quality of new substances of human origin 
(breast milk, faecal microbiota transplants) 

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce týkající se bezpečnosti a kvality nových látek lidského 
původu (mateřské mléko, transplantace fekální mikroflóry) 

Kód výzvy a) HS-g-23-50.01 b) HS-g-23-50.02 

Plánované vyhlášení Q1/2023 

Rozpočet a) 400 000 EUR b) 400 000 EUR 

Způsobilí žadatelé a) Organizace občanské společnosti (profesní sdružení, nadace, nevládní 
organizace a podobné subjekty) s odbornými znalostmi v oboru 
neonatologie b) Organizace občanské společnosti (profesní sdružení, 
nadace, nevládní organizace a podobné subjekty) s odbornými znalostmi 
v oboru gastroenterologie 

Stránky pracovního 
programu 

62-64 

 

Call for proposals: action grants on facilitating organ paired exchange 

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce na usnadnění vzájemné výměny orgánů 

Kód výzvy HS-g-23-51 

Plánované vyhlášení Q1-Q2/2023 

Rozpočet 600 000 EUR 

Způsobilí žadatelé Orgány členských států a profesionální organizace jako evropské 
organizace výměny orgánů 

Stránky pracovního 
programu 

65-66 

 

Call for proposals for a program on orphan medical devices, in particular targeting paediatric 
patients 

Výzva k předkládání návrhů na program týkající se zdravotnických prostředků pro vzácná 
onemocnění, zejména zaměřených na dětské pacienty  

Kód výzvy HS-g-23-65 



Plánované vyhlášení Q2-Q3/2023 

Rozpočet 500 000 EUR 

Způsobilí žadatelé Vědecké společnosti, potenciálně také malé a střední podniky a nevládní 
organizace se speciálním zaměřením a expertízou na oblast výzvy 

Stránky pracovního 
programu 

66-68 

 

Call for proposal: action grants to contribute to the organisations of conference and events 

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce jako příspěvek na organizaci konferencí a akcí 

Kód výzvy OA-g-23-89 

Plánované vyhlášení Q1-Q2/2023 

Rozpočet 450 000 EUR 

Způsobilí žadatelé Veřejné nebo neziskové entity s expertízou v organizování akcí v oblasti 
veřejného zdraví 

Stránky pracovního 
programu 

81-83 

 

 


