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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - osnova
1.  Účastník ZPC:
MUDr. Richard Imrich, DrSc. 
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 
84005 Bratislava
- vedecký pracovník

2.  Zahraničná pracovná cesta:
Účasť na zasadnutí programového výboru Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) –  Configuration ‘Health, demographic change and well-being’ dňa 18.2.2016
European Commission
DG Research & Innovation
Albert Borschette building 
1040 Brussels
3.  Rámcový program pobytu:
Zasadnutie Programového výboru Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
   1.   Introduction
   2.  Approval of the draft agenda 
  3.   Approval of the summary record from the previous meeting 
  4.   Works programme updates 2016 and 2017
  5.   ERA-Nets update
- JPND, clarification related to WP 2017
- Clinical research, related to 2018 - 2020
  6.   Update Work programme 2018 – 2020, time line 
  7.  Mapping health research in Member States
  8.  FTI
  9.  FET evaluation process
10. Update on other current issues
11. Presentation of EU life science infrastructures
12.  A.O.B.
13. End of the meeting
4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:
Hlavnými cieľmi tohto stretnutia bolo prezentovať aktualizované informácie v rámci Pracovného programu (WP) 2016 a diskutovať o nových v Pracovnom programe 2017 a  potencionálnych ERA-NET-och na základe nového vývoja. Okrem toho Komisia poskytla aktuálne informácie o niektorých aktivitách požadovaných na poslednom zasadnutí Programového výboru  - Fast Track to Innovation , programe budúcich a vznikajúcich technológií a výskumnej infraštruktúre  EÚ v oblasti prírodných vied. Aktualizácia WP 2016 sa týkala začlenenia výskumnej témy Zika vírusu. Experti navrhnutí členmi Programového výboru sa budú registrovať v databáze EMI (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html) a nesmú sa zúčastniť podávania návrhov projektov v tejto téme. Pripomienky k dokumentu venovanému tejto téme a tiež k zmenám v rámci WP 2017 je možné poslať do 26. 2. 2016. 
ERA-NET: bol prednesený návrh na presunutie JPND z WP 2017 na rok 2018 (SR súhlasí). Komisia navrhuje, aby plánovaný ERA-NET o klinických štúdiách bol tiež presunutý na rok 2018 kvôli finalizácii témy z časového hľadiska. 
WP 2018-2020: delegáti požadovali  menší časový horizont na pripomienkovanie dokumentu Scoping paper a viac priestoru na zaslanie pripomienok k WP. Približne 9 mesiacov je teraz uvedených v časovom harmonograme pre pripomienkovanie Pracovného programu. 
Delegáti požiadali EK o analýzu medzier a tém v rámci SC1 na základe špecifického programu.
Advisory Group : Delegáti požiadali o zoznam členov Advisory Group vrátane ich kompetencií, ktoré budú zaslané po ďalšom zasadnutí  Advisory Group 2. marca 2016.
Pre rok  2017 bude EK vykonávať nasledujúce pre hodnotenie v 1. kole: Celková prahová hodnota vzťahujúca sa na súčet d jednotlivých bodov sa stanoví  tak, že celkový požadovaný rozpočet návrhov prijatých do 2. kola hodnotenia bude čo najbližšie k trojnásobku dostupného rozpočtu. Skutočná hodnota bude preto závisieť od objemu prijatých návrhov. (Horizont 2020 - PRACOVNÝ PROGRAM 2016-2017; Všeobecné prílohy). Ďalšie programy Horizontu 2020 to už aplikovali pre dvojkolové hodnotenie návrhov projektov. Na základe ich skúseností niektoré ustanovenia hodnotiaceho procesu môžu byť upravené pre WP 2017.EK poskytne na budúcich zasadnutiach priestor na prezentácie  týkajúce sa mapovania výskumu v oblasti zdravia v jednotlivých členských štátoch EÚ.

5.  Odporúčané závery:
Naďalej sledovať aktuálne výzvy v rámci Horizontu 2020 a informovať relevantné subjekty o nových informáciách prezentovaných na zasadnutí programového výboru. Pripraviť národný program a stratégiu pre personalizovanú medicínu na Slovensku. Zapojiť SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR do ERA-NET-u Implementácia strategickej agendy pre personalizovanú medicínu.

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Informácie získané na zasadnutí programového výboru budú použité na konzultáciách a informačných dňoch pre záujemcov o podávanie projektov. Neformálne stretnutie členov programového výboru a realizácia spoločných postupov pri predkladaní návrhov v EK. 
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Detailný prehľad o témach v novom pracovnom programe. 
8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Distribuovať prostredníctvom mailing listu spravovaného národným kontaktným bodom
Súhlasím so zverejnením správy na internete
Áno
Správu vypracoval: Richard Imrich
Dátum: 20.2.2016
Správu schválil:  meno a podpis nadriadeného
 
Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do desiatich dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR.

