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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 22.9.2016
European Commission
DG Research & Innovation
1040 Brussels
3.  Rámcový program pobytu:
Zasadnutie Programového výboru Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
9:30	1. Introduction for day 2
	2. Approval of the draft agenda for day 2
	3. Approval of the summary records from the previous meeting 
9:45	Calls 2016 – update
12:30	Observer report(s) for 2016 calls
13:00 – 14:30 Lunch break
14:30	Status of Health Research in Member States 
15:30	Update on other current issues
16:00	8. A.O.B.
4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:
Hlavnými cieľmi tohto stretnutia bolo prezentovať aktualizované informácie výziev v rámci Pracovného programu (WP) 2016. Prezentované boli informácie o projektoch, ktoré uspeli vo výzvach H2020-PM-2016-single stage, H2020-PM/HCO-2016
single stage. Zo Slovenska bolo zapojených 13 žiadateľov (ani jeden koordinátor) a úspešní boli 4. V ďalších prezentovaných výsledkov výziev CNECT slovenský žiadateľ nebol. Prezentovaná bola aktualizácia WP 2016, ktorá sa týkala začlenenia výskumnej témy Zika vírusu. Prezentovaný bol sumár a skúsenosti nezávislých hodnotiteľov výzvy 2016-2017 "Personalised Medicine Independent Observation of the Proposals Evaluation Process". Poradná skupina výboru SC1 pre výzvy 2018-20 doporučuje 7 vertikálnych tém:
1.Personalized medicine
2. Rare diseases
3. Infectious diseases
4.  Non-communicable diseases
5. Paediatrics
6. Public health and prevention including migration
7. Active and healthy aging
Ako aj horizontálne témy: Big Data, eHealth, mHealth ICT, Integration of care, Environment and health, green solutions and sustainability including climate change.
Na tomto základe sa v návrhu "scoping paper" doporučuje venovať sa v rokoch 2018-2020 prioritne témam:
Priority 1: Better health and care, economic growth and sustainable health systems
Priority 2:  Decoding the role of the overall environment for health and well-being
Priority 3: Digital transformation in Health and Care
Priority 4: Trusted Big Data solutions and Cybersecurity for Health and Care


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 alebo MZ SR do ERA-NET-u výzvy SC1-HCO-05-2016: Coordinating personalised medicine research, kde uspelo konzorcium IC PerMed.

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: 26.9.2016
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.

