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Tervise valdkonna temaatika 
2018-2020 Horisont 2020s

Argo Soon

Estonian Teadusagentuur

Tartus, 24.11.17

Tallinnas, 30.11.17

Horisont 2020 projektitüübid

Tegevus Rahastus-
määr

Tavaline 
eelarve

RIA Teadus- ja innovatsioon 100% 5-10 M€

IA Innovatsioon 70% 2-3 M€

CSA Toetavad tegevused 100% 2 M€

Uue instrumendid* varieeruv puudub

* VKE instrument, auhinnad, precommercial procurements
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H2020: SC1 tööprogramm 2018-20

Sisuline struktuur:

• Parema tervise, tervishoiu, tervishoiu-
süsteemide ja majandusedu poole

• Better Health and care, economic growth and 
sustainable health systems BHC

• Digitervise edendamine

• Digital transformation in Health and Care DTH

• Andmeturve meditsiinis

• Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health 
and Care TDS

H2020 SC1 2018-20: Parema tervise, tervishoiu, 
tervishoiusüsteemide ja majandusedu poole

Personaalmeditsiin
• haiguste kooseksisteerimine ja koosmõju

• kombinatoorne ravi mitme haiguse samaaegseks raviks

• mikrobioom personaalmeditsiinis

• terviseandmete haldamine ja jagamine koostöös Kanadaga

Innovatsioon tervise valdkonna ettevõtluses
• regeneratiivmeditsiin

• kõrgtehnoloogilised raviviisid

• diagnostika personaalmeditsiinis

H2020 SC1 2018-20: Parema tervise, tervishoiu, 
tervishoiusüsteemide ja majandusedu poole

Infektsioonhaigused ja globaalne tervishoid
• suurandmed kliimamuutustega kaasnevate epideemiate ennustamiseks

• kihitatud uuringud IH ennetamise ja ravi edendamiseks

• uued ravimid unarul infektsioonide ohjeldamiseks

• diabeedi ja hüpertensiooni ohjeldamine koostöös GACD-ga

• Ema ja lapse tervis

• HIV, TB ja HCV infektsioonide ohjeldamine koostöös Venemaaga
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H2020 SC1 2018-20: Parema tervise, tervishoiu, 
tervishoiusüsteemide ja majandusedu poole

Innovaatilised tervishoiusüsteemid – integreeritud 
meditsiin
• vaimne tervis töökohtadel

• palliatiivravi

• personaalmeditsiini rakendamine (IA)

• uute tehnoloogiate rakendused meditsiinis

Keskkonna ja kliimamuutuste mõju (inim)tervisele
• endokriinsignaale häirivate kemikaalide testimis- ja skriiningumeetodid

• inimese eksposoom

H2020 SC1 2018-20: Digitervise edendamine

• Suurandmed vähiravi hindamiseks

• Adaptatiivne keskkond eakate eluks ja tööks

• Digitervis vananeva elanikkonna huvides

• Pilvetehnoloogiad tervishoius

• Euroopa digilugude jagamise platvormi prototüüp

• Ravimituru ühtlustamine EL-s

• Digiteenused tervishoius (PCP tüüpi projekt ja CSA)

• …

H2020 Ühiskonnaprobleem 1 tähtajad

2018 teemad avanesid: 
27. oktoobril 2017

Taotuse esitamise tähtajad: 
alates aprillist 2018
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H2020 SC1 2018: Mõned lisamärkused

Rahvusvaheline koostöö = koostöö EL välise riigiga
• Üldreeglid Osalejaportaalis olemas

• vaesemad kolmandad riigid

• jõukad kolmandad riigid, sh Venemaa

• Koostöö USA-ga: koostöölepe NIH-ga

• Konkreetne riik teema tekstis mainitud

• Koostöö UK-ga reguleeritud

• „Lump sum“ rahastamine 
• SC1-BHC-15-2018: New anti-infective agents for prevention 

and/or treatment of neglected infectious diseases

H2020 Ühiskonnaprobleem 1

Strateegia:
• Jälgi Osalejaportaali

• Tähtsad kuupäevad kalendrisse!

• Prindi / salvesta endale tööprogramm 2018-
2020
• otsi märksõnade abil
• loe teema teksti hoolega

• Küsi NCP-delt nõu ja abi
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Innovative Medicines Initiative – IMI2

Ravimiarendusprogramm IMI2
• Koostöö erasektoriga: 

• Public-Private Partnership

• EFPIA ja Euroopa Komisjon

• Oma juhtimisstruktuur ja tööprogramm

• Reeglid sarnased (samad) H2020-ga

• Info Participant Portal-s

• Rohkem infot http://www.imi.europa.eu/

www.imi.europa.eu

IMI2 2018

http://www.imi.europa.eu/
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ERA-Net CoFund: H2020 + ETAG

• TRANSCAN2 – vähktõve 
siirdemeditsiinilised uuringud
http://www.transcanfp7.eu/

• ERA-CVD

http://www.era-cvd.eu/

H2020 Ühiskonnaprobleem 1

• Jälgi Osalejaportaali
• Tähtsad kuupäevad kalendrisse!

• Prindi/salvesta endale tööprogramm 2018-20

• otsi märksõnade abil
• loe teema teksti hoolega

• Küsi NCP-delt nõu ja abi

www.etag.ee www.horisont2020.ee

Argo Soon 
raamprogrammi konsultant

argo.soon@etag.ee

H2020: Toit ja biomajandus 

http://www.transcanfp7.eu/
http://www.era-cvd.eu/
http://www.etag.ee/
http://www.horisont2020.ee/

