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Vähimissiooni ambitsioon ja eesmärgid
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1. Ennetada ennetatavat

2. Edendada diagnostikat ja ravi

3. Parendada ja toetada elukvaliteeti

Parendada 3 miljonit elu aastaks 2030



Vähimissiooni rakendusalad 
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Vähimissioon:

3 miljonit elu päästetud, parendatud, pikendatud 

aastaks 2030 

Õiglane ja võrdne ligipääs teenustele

Vähktõve mehhanismide mõistmine
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Vähimissioon on interdistsiplinaarne

Sünergia teiste programmide ja strateegiatega
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• EU4Health

• Euroopa vähiennetusplaan 

(Europe’s Beating Cancer Plan)

• Digital Europe

• Green Deal

• ‘Farm to Fork’ strateegia

• jpm
Foto: CC BY-NC-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


2021 taotlusvoor on juba avatud 
tähtaeg 26. aprill 2022
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Teave portaalis „Funding & Tenders“

• Tööprogramm

• Teemad ja juhenddokumendid

• Lingid ETAG veebilehel

2022 tööprogramm tulekul

• Taotlusvoor avaneb 24. mai 2022

• Tähtaeg 7. september 2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf


Vähimissiooni taotlusvoor 2021

HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01 

Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer

• Vähimissiooni ettevalmistav ja toetav projekt

• Taotluse esitamise tähtaeg oli 20. oktoober 2021

• Taotlus sai positiivse hinnangu

• Eestist osaleb Tartu Ülikool



Vähimissiooni taotlusvoor 2021
Tähtaeg 26. aprill 2022

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 (RIA)

Develop new methods and technologies for cancer screening and early 
detection

Projekti eldatav eelarve 4-15 M€; teema eelarve 60 M€

• Uued populatsioonipõhised vähiskriiningu meetodid

• Kiiremad-täpsemad-personaliseeritud-soodushinnaga-ligipääsetavad

• TRL tase ≥4

• Seosed ja koostöö teiste sarnaste projektide, taristute, tegevustega



Vähimissiooni taotlusvoor 2021
Tähtaeg 26. aprill 2022

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02 (RIA)

Develop and validate a set of quality of life and patient preference 
measures for cancer patients and survivors

Eeldatav eelarve ca 11 M€; teema eelarve 11 M€

• Vähipatsientideja tervenenute vajaduste hindamise metoodika

• Vahendid elukvaliteedi parendamiseks patsientidele

• Vahendid teenuseosutajatele

• Koostöö: sidusrühmad ja kõik EL LR-d; teised algatused ja projektid



Vähimissiooni taotlusvoor 2021
Tähtaeg 26. aprill 2022

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 (RIA)

Better understanding of the impact of risk factors and health 
determinants on the development and progression of cancer

Projekti eeldatav eelarve 4-15 M€; teema eelarve 54,65 M€

• Vähi progressiooni mõjutavad tegurid

• sh geneetika/genoomika, elustiili ja keskkonnategurid jne

• Vähem uuritud vähivormid esiplaanil

• Koostöö haakuvate tegevustega, sh UNCAN.eu, taristud, JRC, SSH



Vähktõve käsitlus Euroopa Komisjonis



Ühisuuringute Keskus, vähktõbi ning vähimissioon

• Euroopa vähiteabe keskus

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en 

• Euroopa vähistatistika

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/

• Vähktõvest tingitud ebavõrdsuse register

https://cancer-inequalities.jrc.ec.europa.eu/ 



Vähimissiooni taotlusvoor 2022
Avaneb 24. mail 2022, tähtaeg 7. september 2022

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01 

Improving and upscaling primary prevention of cancer through 
implementation research

Projekti eeldatav eelarve ? M€; teema eelarve 50 M€

• Vähki põhjustavad ja soodustavad tegurid

• sh geograafilised, kultuurilised, majanduslikud, meditsiinilised jne tegurid

• Reaalsed ennetuskavad: hinnang varasematele, uute testimine

• Kaasata SSH teadlasi

• Kliinilisi- ja siirdemeditsiinilisi uuringuid ei rahastata



Vähimissiooni taotlusvoor 2022
Avaneb 24. mail 2022, tähtaeg 7. september 2022

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02 (CSA)

Strengthen Comprehensive Cancer Infrastructures

Projekti eeldatav eelarve ? M€; teema eelarve 10 M€

• Taristute tõhusam kasutamine teaduses ja meditsiinis

• Taristute omavahelise koostöö parendamine

• Taristute kasutajate ja koostöö koordinaatorite võimekuse tõstmine

• Riikide koostöö edendamine

• Sidusrühmade kaasamine



Vähimissiooni taotlusvoor 2022
Avaneb 24. mail 2022, tähtaeg 7. september 2022

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03 (RIA)

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for cancer patients

Projekti eeldatav eelarve ? M€; teema eelarve 60 M€

• Kliinilisteks uuringuteks max 5 aastat

• Leida ravi ravimresistentsetele vähivormidele

• Kaasata patsiendid, lähedased ja SSH teadlased

• Koostöö teiste projektide jm tegevustega



Vähimissiooni taotlusvoor 2022
Avaneb 24. mail 2022, tähtaeg 7. september 2022

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04 (CSA)

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre (ECPDC)

Projekti eeldatav eelarve 3 M€; teema eelarve 3 M€

• Tulemuseks virtuaalse vähikliiniku kontseptsioon

• Kindlasti kaasata patsiendid

• Rakendada senised teadmise ja kogemused (nt LR-de tasemel)

• IT-valdkonna teadlaste kaasamine vältimatu



Vähimissiooni taotlusvoor 2022
Avaneb 24. mail 2022, tähtaeg 7. september 2022

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05 (CSA)

Creation of national mission hubs supporting the Mission on Cancer

Projekti eeldatav eelarve 3 M€; teema eelarve 3 M€

• Vähimissiooni tegevuste koordineerimine LR-des ja AR-des

• Tegevuste koordineerimine riikide vahel

• Sidusrühmade kaasamine 

• teadlased, patsiendid, poliitikakujundajad, klinitsistid jt

• Koostöö HEU, EU4Health jm tegevuste vahel



Vähimissioon: kokkuvõte

• Vähktõve mõistmine ja ennetus esiplaanil

• Koostöö teiste projektide, programmide, asutuste ja 
tegevustega

• Sidusrühmade kaasamine, NB! patsiendid

• Koordineeritud tegevused LR-de vahel

• SSH teadlaste kaasamine



Lisateave vähimissiooni kohta

TRANSCAN-3, 2021-2026
• Uus taotlusvoor 2022 mais
• Tähtaeg juulis 2022

http://transcan.eu/ 

• Vähimissioon Komisjoni veebilehel

• Vähimissiooni rakenduskava

• Missioonide infopäev 18.01.22:

• Vähimissiooni ettekande salvestus

• Ettekande slaidid

• Missioonide tööprogramm

• Vähimissiooni partnerlusüritus 14.02.22

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/cancer_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IVYj3FF340I&ab_channel=EUScience%26Innovation
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_cancer-mission-infoday-presentation.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://international-networking-event-on-cancer.b2match.io/


RIIKLIK KONTAKT JA KONSULTANT 
argo.soon@etag.ee
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https://winmr.com/

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/ 

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/

