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1. ÚVOD
Táto správa obsahuje informácie o vykonávaní ročného pracovného programu na rok 2020
(RPP 2020) v rámci tretieho akčného programu Únie v oblasti zdravia (ďalej len „program“).
Podľa článku 13 ods. 1 nariadenia, ktorým sa program ustanovuje1, musí Európska komisia výboru
pre program podávať správy o vykonávaní všetkých činností financovaných prostredníctvom
programu a takisto pravidelne informovať Európsky parlament a Radu. Touto správou je splnená
uvedená požiadavka a opisuje sa v nej vykonávanie programu a použitie rozpočtu v roku 2020.
V pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom tejto správy, sa
uvádzajú kľúčové činnosti spolufinancované v rámci programu, ktorých výsledky sa sprístupnili
v roku 2020, a tabuľky s podrobnými údajmi o všetkých spolufinancovaných činnostiach
a zmluvách v rámci operačného rozpočtu programu na rok 2020.
RPP 2020 vychádza z niekoľkých prioritných oblastí, ale ako prierezový problém sa v ňom riešia
aj nerovnosti v oblasti zdravia.
Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na vykonávanie ročného pracovného programu
V nadväznosti na globálne šírenie ochorenia COVID-19 v prvom štvrťroku 2020 sa v „núdzovom
režime“ aktivovali prebiehajúce akcie programu2 v oblasti bezpečnosti verejného zdravia
a nasmerovali sa na boj s pandémiou. Hlavnými príkladmi sú jednotná akcia „Healthy gateways
(Zdravé brány)“3, ktorou sa podporila koordinácia medzi krajinami EÚ, a to s cieľom zlepšiť
schopnosť boja s cezhraničnými ohrozeniami zdravia v miestach vstupu vrátane prístavov, letísk
a pozemných priechodov, a jednotná akcia Prísnejšie medzinárodné zdravotné predpisy
a pripravenosť (SHARP4), pri ktorej sa spolupracovalo s EVD-LabNet (expertnou laboratórnou
1

2

3
4

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného
programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES (Ú. v.
EÚ L 86, 21.3.2014, s 1).
Tieto akcie vykonané v rámci programu v oblasti zdravia vytvorili synergiu s núdzovými opatreniami na
okamžitú reakciu uvedenými do pohybu prostredníctvom EÚ a doplnili ich na základe konkrétnych
a určených nástrojov (akými sú mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, nástroj núdzovej podpory
v rámci Únie, Fond solidarity EÚ a spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení) a iných programov
(napr. Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu).
www.healthygateways.eu.
JA SHARP (www.sharpja.eu) podporuje koordináciu referenčných laboratórií EÚ s cieľom predchádzať
biologickým hrozbám, chemickej kontaminácii a environmentálnym či neznámym ohrozeniam zdravia
ľudí, odhaľovať ich a reagovať na ne.
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sieťou pre objavujúce sa vírusové choroby) Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb,
a to s cieľom zabezpečiť kontrolu kvality a budovanie kapacít pre presnú diagnostiku ochorenia

COVID-19 v skorej fáze pandémie, a ktorou sa preukázal význam používania laboratórnych sietí
ako nástroja pripravenosti a reakcie.
Z dôvodu zamerania ľudských zdrojov na GR SANTE na činnosti súvisiace s pandémiou
ochorenia COVID-19 sa ostatné činnosti, napríklad činnosť sekretariátu vedeckých výborov,
obmedzili, čo viedlo k tomu, že výbory prijali menší počet stanovísk, pričom šesť stanovísk prijal
Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) a jedno prijal Vedecký výbor pre zdravotné,
environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER).
V dôsledku obmedzení pohybu sa dve konferencie, ktoré organizovalo nemecké a portugalské
predsedníctvo Rady EÚ, ako aj informačné dni organizované Výkonnou agentúrou pre
spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) s cieľom predstaviť možnosti
financovania v rámci pracovného programu 2020, konali online. Vzhľadom na to, že zdravotnícke
orgány členských štátov boli zaneprázdnené riešením pandémie ochorenia COVID-19, sa muselo
niekoľko lehôt na predloženie návrhov projektov či jednotných akcií posunúť. Napriek všetkým
týmto ťažkostiam nebolo vykonávanie ročného pracovného programu na rok 2020 významne
ovplyvnené, a to ani pokiaľ ide o čerpanie rozpočtu.
EÚ v rámci cieľa 1 „Podpora zdravia, prevencia chorôb a vytváranie prostredí priaznivých pre
zdravý životný štýl“ poskytla celkové financovanie vo výške 11 097 241,78 EUR určené pre
11 mimovládnych organizácií (MVO)5, na jednu jednotnú akciu, pre jednu medzinárodnú
organizáciu, na dve ďalšie akcie a desať zmlúv o poskytovaní služieb. Uvedených 11 MVO
predložilo návrhy na osobitnú dohodu o grante na základe rámcovej dohody o partnerstve
podpísanej v roku 2017. Jednotná akcia je zameraná na výmenu najlepších postupov pri

5

Európska asociácia verejného zdravia, Európska aliancia verejného zdravia, koalícia Smoke Free
Partnership (Partnerstvo bez dymu), Európska sieť pre prevenciu fajčenia a používania tabakových
výrobkov, Odborná príprava a informačné služby o obezite v Európe – druhá fáza, nadácia Schools for
Health in Europe (Školy pre zdravie v Európe), koalícia TBEC: posilnenie reakcie na TBC v európskom
regióne WHO, Európsky akčný program boja proti AIDS – spolu sme silnejší, Korelačná európska sieť na
zmierňovanie škodlivých účinkov, organizácia Azheimer Europe, Európske ligy proti
rakovine – spolupráca s cieľom ovplyvniť kontrolu rakoviny.
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vykonávaní smernice o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ)6 a na vykonávacie a delegované akty
týkajúce sa právnych predpisov o elektronických cigaretách.
EÚ v rámci cieľa 2 „Ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia“
poskytla celkové financovanie vo výške 3 933 955,42 EUR určené na štyri projekty, ktoré sa
zameriavajú na zlepšovanie prístupu k očkovaniu a zvýšenie zaočkovanosti. Jedným z projektov
je IMMUNION (Improving IMMunisation cooperation in the European UNION – zlepšovanie
spolupráce pri imunizácii v Európskej únii), ktorý sa zameriava na zvýšenie zaočkovanosti, a preto
je súčasťou reakcie na odporúčanie Rady týkajúce sa očkovania z roku 2018, pričom súčasne
predstavuje pridanú hodnotu pre iniciatívy EÚ a národné iniciatívy, predovšetkým pokiaľ ide
o koalíciu za očkovanie.
EÚ v rámci cieľa 3 „Prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej
starostlivosti“ poskytla celkové financovanie vo výške 31 850 207,93 EUR určené na podporu
pôsobenia jednej MVO (Health Action International) a na niekoľko akcií, prostredníctvom ktorých
sa posilňujú inovačné, účinné a udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti. Jedna jednotná akcia
sa týkala výmeny a vykonávania najlepších postupov v oblasti duševného zdravia so špeciálnym
zameraním na prevenciu samovrážd a reformu služieb v oblasti duševného zdravia. Okrem toho
sa spustila jednotná akcia „Smerom k európskemu priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia“
s cieľom pomôcť pri zriadení európskeho priestoru pre zdravotné údaje7, ktorý predstavuje
dôležitý pokrok vo výmene zdravotných údajov. Európskemu riaditeľstvu pre kvalitu liekov
a zdravotnú starostlivosť sa udelil priamy grant s cieľom pomôcť mu pri stanovení
harmonizovaných noriem kvality a referenčných materiálov pre látky biologického pôvodu
v súlade s iniciatívami EÚ, ktoré sa týkajú ochrany zvierat.
EÚ v rámci cieľa 4 „Uľahčovanie prístupu občanov Únie k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej
starostlivosti“ poskytla spolufinancovanie v celkovej výške 7 710 843,21 EUR na podporu troch
MVO,8 ktoré prispievajú k cieľom EÚ v oblasti zdravia, na financovanie konferencie s názvom

6

7
8

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných
právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja
tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1).
EUR-Lex – 52022PC0197 – SK – EUR-Lex (europa.eu).
Thalia: boj proti talasémii, EURORDIS, SAVDON: Svetová asociácia darcov kostnej drene.
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„Dostupnosť, prístupnosť a cenová dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok“ organizovanej
počas portugalského predsedníctva Rady Európskej únie a na financovanie zmlúv o poskytovaní
služieb.
Celková suma výdavkov vynaložených na prierezové činnosti súvisiace so všetkými cieľmi
vrátane jednotnej akcie na podporunárodných kontaktných miest programu, ceny EÚ za zdravie
v roku 2020, komunikačných činností, informačných a komunikačných technológií (IKT)
a expertov na hodnotenie bola 13 595 548,80 EUR.
Komisia a Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea)
zabezpečili

rozsiahle

zverejňovanie

výsledkov

programu

prostredníctvom

vhodných

komunikačných činností. Uvedené činnosti sa zameriavali na hlavné komunikačné priority určené
Generálnym riaditeľstvo Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE) – napríklad na
očkovanie, ochorenie COVID-19, podporu zdravého životného štýlu, pracovnú silu
v zdravotníctve, hodnotenie zdravotníckej technológie a elektronické zdravotníctvo. Organizovali
sa propagačné činnosti v spolupráci so sieťou národných kontaktných miest9 vrátane dvoch
informačných dní vo forme webinárov venovaných predstaveniu možností financovania, ktoré boli
dostupné v rámci RPP 2020.

2. NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI ROKA
RPP 2020 bol vo všeobecnosti zameraný na štyri konkrétne ciele programu.
V rámci cieľa 1 „Podpora zdravia, prevencia chorôb a vytváranie prostredí priaznivých pre zdravý
životný štýl“ sa spustila jednotná akcia na kontrolu používania tabaku10 s cieľom umožniť výmenu
osvedčených postupov medzi členskými štátmi, a tak zlepšovať vykonávanie smernice
o tabakových výrobkoch a vykonávacích a delegovaných aktov súvisiacich s nariadením
o elektronických cigaretách. Jedným z cieľov jednotnej akcie na kontrolu používania tabaku je
zabezpečiť lepšiu konzistentnosť v uplatňovaní smernice, a tak zaistiť spravodlivý jednotný trh
s tabakovými a súvisiacimi výrobkami, a to s osobitným zameraním na dohľad nad trhom

9

10

Národné kontaktné miesta určujú členské štáty EÚ a ďalšie krajiny zapojené do programu, aby pomohli EK
propagovať program a oznámiť jeho výsledky a informácie o jeho vplyve.
Jednotná akcia na kontrolu používania tabaku je 3-ročná jednotná akcia, ktorú spolufinancuje EK
s rozpočtom 2,5 mil. EUR.
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a presadzovanie. Posúdi sa existujúci právny rámec pre propagáciu tabaku a vznikajúcich
výrobkov.
Jednou z niekoľkých MVO, ktoré získali grant na prevádzku, bola Asociácia európskych líg proti
rakovine, jedinečná platforma, ktorá spája niekoľko líg proti rakovine aktívnych na regionálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom dosiahnuť Európu bez rakoviny. Asociácia európskych
líg proti rakovine podporuje ligy proti rakovine vo vykonávaní odporúčania Rady týkajúceho sa
skríningu rakoviny a zároveň ich spája s cieľom presadzovať, aby mali onkologickí pacienti
rovnaký prístup k liečbe, podpore a rehabilitácii. A napokon sa Asociácia európskych líg proti
rakovine zasadzuje za to, aby bola európska príručka zlepšovania kvality pri kontrole rakoviny
lepšie zavedená a zohľadnená v národných plánoch boja proti rakovine. Aktívne zapojenie
Asociácie európskych líg proti rakovine do boja proti rakovine je veľmi významné predovšetkým
v prípade farmaceutickej stratégie EÚ, o ktorej asociácia vydala pozičný dokument, pričom
zverejnila svoje postoje a podporila navrhovaný prístup zameraný na pacienta. Toto zapojenie
súvisí aj s vykonávaním európskeho plánu na boj proti rakovine.
V rámci cieľa 2 „Ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia“ sa
financovali tri projekty na podporu zvýšenia zaočkovanosti. Cieľom projektov RISE-Vac11,
ImmuHubs12 a ActToVAx4NAM13 – „zlepšený prístup k očkovaniu pre novoprichádzajúcich
migrantov“ je zlepšiť prístup k očkovaniu pre znevýhodnené, izolované a ťažko prístupné skupiny
a pre novoprichádzajúcich migrantov (pričom sa uplatňuje celoživotný prístup). Predovšetkým
projekt ActToVAx4NAM je zameraný výlučne na novoprichádzajúcich migrantov, a to
v krajinách prvej línie, tranzitu a cieľových krajinách, a jeho cieľom je zabezpečiť spravodlivý
prístup k očkovaniu.
Agentúra Chafea v rámci cieľa 3 „Prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom
zdravotnej starostlivosti“ spustila zmluvu o poskytovaní služieb14 s cieľom poskytnúť spoločné
hodnotenie zdravotníckej technológie (HTA) na podporuprebiehajúcej spolupráce EÚ na HTA.
Touto službou sa budú riešiť existujúce metodické problémy s cieľom podporiť spoločnú prácu na
11
12
13
14

Trvanie: tri roky, spolufinancovanie EÚ: 951 120 EUR.
Trvanie tri roky, spolufinancovanie EÚ: 989 104 EUR.
Trvanie: tri roky, spolufinancovanie EÚ: 994 393 EUR.
Pre sumu 3 mil. EUR a trvanie tri roky.
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HTA, pričom sa podporí spolupráca EÚ na HTA aj po ukončení jednotnej akcie EUnetHTA.
Poskytne preto dôležitý vklad do vývoja nového právneho rámca týkajúceho sa HTA. Vzhľadom
na to, že nariadenie (EÚ) 2021/228215 o HTA nadobudlo účinnosť v januári 2022 a uplatňovať sa
bude od januára 2025, očakáva sa, že táto zmluva o poskytovaní služieb aktívne podporí
vykonávanie nového nariadenia, ktoré je v súčasnosti v prípravnej fáze.
Výsledkom zmluvy o poskytovaní služieb bude predovšetkým:


ďalší vývoj metodiky HTA, ktorá sa uplatní pri vykonávaní spoločných klinických
hodnotení a spoločných vedeckých konzultácií. Budú sa riešiť tie oblasti, v ktorých sa
stanoviská ešte líšia, a to s cieľom ďalej rozvíjať metodiku spoločnej práce a uľahčiť
dosiahnutie spoločného prístupu pri vykonávaní spoločných klinických hodnotení
a spoločných vedeckých konzultácií,



dokončenie ôsmich paralelných spoločných vedeckých konzultácií pre lieky alebo
minimálne šiestich spoločných vedeckých konzultácií, ktoré umožnia pokračovanie
jedného z najúspešnejších produktov v rámci jednotnej akcie EUnetHTA,



dokončenie dvoch spoločných klinických hodnotení liekov a štyroch spoločných
klinických hodnotení/klinických hodnotení zdravotníckych pomôcok, ak to bude možné.
V každom prípade však pôjde minimálne o jedno spoločné klinické hodnotenie liekov
a dve spoločné klinické hodnotenia/klinické hodnotenia zdravotníckych pomôcok,



koordinácia uvedených spoločných činností vrátane interakcie

so zástupcami

zainteresovaných strán (pacienti, zdravotnícki pracovníci, odvetvie), s akademickými
inštitúciami,

príslušnými

organizáciami

EÚ

a medzinárodnými

organizáciami

a iniciatívami v oblasti HTA.
V rámci cieľa 4 „Uľahčovanie prístupu občanov Únie k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej
starostlivosti“ sa iniciovala štúdia na podporu posúdenia vplyvu prerevíziu smernice 2002/98/ES
o kvalite a bezpečnosti ľudskej krvi a zložiek krvi a smernice 2004/23/ES o kvalite a bezpečnosti
ľudských tkanív a buniek, ako ajvykonávacích aktov týchto dvoch smerníc. Táto zmluva, ktorej
trvanie bolo deväť mesiacov, Komisii pomohla pri príprave posúdenia vplyvu na podporu jej
návrhu na zmenu existujúcich právnych predpisov EÚ o krvi, tkanivách a bunkách.

15

EUR-Lex – 32021R2282 – SK – EUR-Lex (europa.eu).
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Špecifickými cieľmi sú:


poskytnúť opis východiskovej situácie, zhrnúť kľúčové prvky hodnotenia a doplniť
vymedzenie problému zhromaždením a analýzou dôkazov o vplyve a iných aspektoch
hraničných technológií/terapií spolu s poznatkami získanými počas pandémie ochorenia
COVID-19,



zmerať pravdepodobné významné ekonomické, spoločenské a environmentálne vplyvy
každej z možností politiky,



analyzovať a porovnať účinnosť, efektívnosť a konzistentnosť možností politiky.

3. PLNENIE ROZPOČTU
Celkový rozpočet na program bol 449 000 000 EUR. Táto suma zahŕňala 30 600 000 EUR na
prevádzkové náklady agentúry Chafea, ktorá pomáhala Komisii pri vykonávaní programu.
Agentúra Chafea poskytla Komisii pri vykonávaní programu a predchádzajúcich programov od
roku 200516 technickú, vedeckú a administratívnu pomoc.
Agentúra Chafea každoročne vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov, koordinuje hodnotenie
predložených návrhov, prerokúva, podpisuje a spravuje dohody o grante a informuje o výsledkoch
akcií. Okrem toho je zodpovedná za väčšinu postupov verejného obstarávania.
Rozpočet stanovený v RPP 2020 bol 71 556 963 EUR. Túto sumu možno rozložiť na:


operačné výdavky financované zo strany EÚ: 63 624 000 EUR – z rozpočtového riadku
17 03 01 „Podpora inovácií v oblasti zdravia, zvyšovanie udržateľnosti systémov

16

Rozhodnutie Komisie 2004/858/ES z 15. decembra 2004, zakladajúce výkonnú agentúru s názvom
„Výkonná agentúra pre program verejného zdravia“, ktorá je poverená riadením akčného programu
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 369,
16.12.2005, s. 73) zmenené rozhodnutím Komisie 2008/544/ES z 20. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa
rozhodnutie 2004/858/ES s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre program verejného zdravia na
Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov (Ú. v. EÚ L 173, 3.7.2008, s. 27). V decembri 2014 bola
Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov nahradená Výkonnou agentúrou pre spotrebiteľov, zdravie,
poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/927/EÚ zo 17. decembra
2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre
spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo
a potraviny (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 183).
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zdravotnej starostlivosti a ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými
ohrozeniami zdravia“,


operačné výdavky financované prostredníctvom EZVO/EEA17 a iných krajín mimo EÚ18,
ktoré sa zúčastňujú na programe: 1 882 963 EUR,



administratívne výdavky: 1 500 000 EUR – z rozpočtového riadku 17 01 04 02,



prevádzkové náklady agentúry Chafea: 4 550 000 EUR – z rozpočtového riadku
17 01 06 02.

Celkový rozpočet na operačné výdavky bol 65 506 963 EUR. Medzi GR SANTE a agentúrou
Chafea sa v rámci RPP 2020 vyčlenila celková suma vo výške 68 187 797,40 EUR
(105 % rozpočtu na operačné výdavky). Agentúra Chafea vyčlenila sumu vo výške
40 430 042,00 EUR a GR SANTE vyčlenilo sumu vo výške 27 657 755,14 EUR, pričom tieto
sumy pokrývajú niektoré záväzky verejného obstarávania a iné akcie.
Rozdiel 2 680 834,14 EUR medzi odhlasovaným operačným rozpočtom a konečným viazaným
rozpočtom je spôsobený vnútornými presunmi, ku ktorým došlo počas globálneho presunu
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

3.1. Priority
Celkový záväzok operačných výdavkov na rok 2020 vo výške 68 187 797,14 EUR bol pridelený
na tieto štyri špecifické ciele programu:
1. podpora zdravia – 11 097 241,78 EUR (16 % celkového operačného rozpočtu) na podporu

zdravia, prevenciu chorôb a vytváranie prostredí priaznivých pre zdravý životný štýl pri
zohľadnení zásady „zdravie vo všetkých politikách“;
2. ohrozenia zdravia – 3 933 955,42 EUR (6 % celkového operačného rozpočtu) na ochranu

občanov EÚ pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia;
3. systémy zdravotnej starostlivosti – 31 850 207,93 EUR (47 % celkového operačného

rozpočtu) na podporu inovačných, účinných a udržateľných systémov zdravotnej
starostlivosti;

17
18

Nórsko a Island.
Srbsko, Bosna a Hercegovina a Moldavsko.
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4. lepšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť – 7 710 843,21 EUR (11 % celkového

operačného rozpočtu) na uľahčenie prístupu ľudí v EÚ k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej
starostlivosti.
Prierezové činnosti (IT činnosti, komunikácia, honoráre pre expertov na hodnotenie) a iné
činnosti (napr. vedecké výbory, panel expertov a iné činnosti expertných skupín, štúdie na podporu
vývoja politík v oblasti zdravia) navyše dosiahli sumu 13 595 248,80 EUR (20 % operačného
rozpočtu).
Graf 1 obsahuje pridelenie rozpočtu v rámci jednotlivých cieľov.
Graf 1: Operačný rozpočet na rok 2020 podľa cieľov programu

Operačný rozpočet na rok 2020 podľa cieľa tretieho
programu v oblasti zdravia
16%

20%

6%
11%

47%
Podpora zdravia

Ohrozenia zdravia

Systémy zdravotnej starostlivosti

Lepšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť

Horizontálne činnosti

V súvislosti s pridelením rozpočtu na rok 2020 podľa jednotlivých tematických priorít programu
sa v grafe 2 uvádza, že najväčšia časť rozpočtu bola pridelená činnostiam v rámci tematickej
priority 3 – prispievanie

k inovačným,

účinným

a udržateľným

systémom

zdravotnej

starostlivosti. Ďalej nasledovali horizontálne či prierezové činnosti, podpora zdravia a iniciatívy
zamerané na očkovanie.
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Graf 2: Operačný rozpočet na rok 2020 podľa tematickej priority (v miliónoch EUR)

Operačný rozpočet na rok 2020 podľa tematickej priority
(v miliónoch EUR)
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Program sa vykonával prostredníctvom širokej škály nástrojov financovania. Išlo o:


projektové granty,



granty na prevádzku v záujme podpory MVO,



akcie spolufinancované orgánmi členských štátov (jednotné akcie),



dohody o priamych grantoch uzavreté s medzinárodnými organizáciami,



verejné obstarávanie,



iné akcie, ako je podpora vedeckých výborov, administratívne dohody so Spoločným
výskumným centrom a Eurostatom a granty na konferencie organizované predsedníctvami
Rady.

Akcie, ktoré budú financované, napríklad projekty a obstarávanie, sa vyberali na základe výziev
na súťaž. Jednotné akcie, granty pre medzinárodné organizácie a konferencie organizované
predsedníctvami Rady EÚ sú dohodami o priamych grantoch, pretože ide o monopolnú situáciu
(de jure alebo de facto), čo znamená, že existuje len jeden možný poskytovateľ služby.
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Externí hodnotitelia (jednotné akcie), GR SANTE a úradníci agentúry Chafea prostredníctvom
hodnotenia návrhov zabezpečujú kvalitu týchto spolufinancovaných akcií.
Administratívny rozpočet sa týka výdavkov na položky, ako sú štúdie, stretnutia expertov,
komunikácia a technická a administratívna pomoc pre systémy IT.

3.2. Plnenie operačného rozpočtu podľa mechanizmov financovania

Typ mechanizmu financovania

Plnenie (v EUR)

Podiel mechanizmu na celkovom
plnení rozpočtu (v %)

1. Granty v rámci výziev na
predkladanie návrhov alebo
vypísaním súťaže:
7 452 705,51

1.1. Projektové granty/HP-PJ
1.2. Granty na prevádzku/osobitné
dohody o grante

5 852 209,00

1.3. Granty na jednotné akcie
1.4. Granty na konferencie pre členské
štáty, ktoré vykonávali predsedníctvo
EÚ
1.5. Dohody o priamych grantoch
uzavreté s medzinárodnými
organizáciami

12 408 994,17

GRANTY SPOLU
2. Verejné obstarávanie (zmluvy
o poskytovaní služieb, ocenenia
a horizontálne činnosti)

31 606 893,60

11,30 %
8,90 %
18,90 %

162 984,92
0,24 %
5 730 000,00
8,74 %
48 %

26 708 292,21
40 %

spravované agentúrou Chafea

8 273 148,40

13 %

spravované GR SANTE

18 435 143,81

27 %

9 872 611,33

10,90 %

spravované agentúrou Chafea

650 000,00

0,90 %

spravované GR SANTE

10 %

5. Plnenie rozpočtu v rámci RPP 2020

9 222 611,33
68 187 797,14

105 %

spravované agentúrou Chafea

40 530 042,00

62 %

spravované GR SANTE

27 657 755,14

37,47 %

65 506 963,00

100,00 %

4. Iné akcie

Celkový dostupný rozpočet v rámci
RPP 2020
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Dodatočné prostriedky

–

2 680 834,14

agentúra Chafea

‒

GR SANTE
Celková suma s presunutými
prostriedkami

2 680 834,14

5%

68 187 797,14

3.3. Prijímatelia
V roku 2020 agentúra Chafea a GR SANTE podpísali viac ako 8019 grantov a zmlúv
s prijímateľmi a poskytovateľmi služieb: s vládnymi organizáciami, akademickými inštitúciami,
MVO, so súkromnými spoločnosťami a s jednotlivými expertmi20. Ďalšími prijímateľmi boli
medzinárodné organizácie a odbory EÚ. Finančné prostriedky EÚ získalo približne
286 prijímateľov a hospodárskych subjektov, pričom dvoma hlavnými kategóriami boli súkromné
spoločnosti (pre obstarávanie a iné akcie) a vládne organizácie (pre jednotné akcie a projekty).

4. HLAVNÉ KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI
V roku 2020 agentúra Chafea organizovala komunikačné činnosti s cieľom zviditeľniť výsledky
a úspechy dosiahnuté v rámci programu, aby podporila konkrétne komunikačné priority
GR SANTE a úsilie o oslovenie potenciálnych prijímateľov programu. Rozsiahle informácie
o týchto činnostiach možno nájsť v správe o činnosti agentúry Chafea v rámci programu za rok
202021.
Informačné webináre, ktoré sa konali 4. a 5. marca 2020, boli hlavnými podujatiami roka s viac
ako 350 účastníkmi. Počas nich sa zdôraznili úspešné príbehy programu a predstavili sa možnosti
financovania projektov v oblasti zdravia z EÚ v rámci RPP 2020 (napríklad výzvy na projekty,
jednotné akcie a verejné súťaže).

19
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21

Jednotné akcie (4), projektové granty (10), granty na prevádzku/osobitné dohody o grante (15), dohody
o priamych grantoch (4), ocenenia (3), konferencie predsedníctva (2), verejné súťaže (37) a iné akcie (10).
Tento údaj nezahŕňa zmluvy s jednotlivými expertmi zúčastňujúcimi sa na zasadnutiach vedeckých výborov,
hodnotiteľmi výziev na predkladanie návrhov a pod.
annual-activity-report-2020-chafea_en.pdf (europa.eu) alebo Annual activity report 2020 - Consumers,
Health, Agriculture and Food Executive Agency (Výročná správa o činnosti za rok 2020 – Výkonná agentúra
pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny) | Európska komisia (europa.eu).
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Agentúra Chafea okrem toho v spolupráci s národnými kontaktnými miestami programu
zorganizovala dva informačné dni v Taliansku a vo Švédsku o témach súvisiacich s prioritami
národnej politiky s viac ako 100 účastníkmi. Okrem toho sa 60 ľudí zúčastnilo na online
informačnom dni o jednotných akciách, ktorý sa konal 8. júna 2020.
Ďalšie dve podujatia umožnili podrobnejšie informovať o vykonávaní a výsledkoch programu.


Európska konferencia v oblasti verejného zdravia 2020, 20. – 23. novembra 2020, online
podujatie s dvoma zasadnutiami a virtuálnym stánkom.



16. svetový kongres o verejnom zdraví 2020, 12. – 17. októbra 2020, online podujatie
s dvoma zasadnutiami a virtuálnym stánkom.

Online komunikačné činnosti v roku 2020 prekročili stanovený cieľ (150 správ za rok). Viac ako
220 správ na webovom sídle agentúry Chafea obsahovalo odkazy na propagáciu prostredníctvom
sociálnych médií, na webináre o možnostiach financovania, na komunikačné usmernenia pre
prijímateľov a na aktualizáciu prvkov na stiahnutie v databáze. Prepojením s webovým sídlom
GR SANTE a so spravodajcom Zdravie-EÚ sa okrem toho zlepšilo informovanie o opatreniach
Komisie týkajúcich sa boja s pandémiou ochorenia COVID-19.
Agentúra Chafea vydala množstvo elektronických publikácií, ktoré sú verejne dostupné na jej
webovom sídle, ako aj na webovom sídle Publikácie EÚ a môžu sa na požiadanie vytlačiť.
Obsahujú tri informačné hárky o rakovine22, integrovanej starostlivosti23 a látkach ľudského
pôvodu24. Sú dostupné vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch EÚ.

5. ZÁVER
Zatiaľ čo sa určitá časť činností a zdrojov programu preorientovala a nasmerovala na boj
s pandémiou ochorenia COVID-19, pokračovalo sa vo vykonávaní akcií programu s cieľom
zlepšiť a ďalej upevniť hlavné úspechy počas celého obdobia vykonávania 2014 – 2020. Program
v roku 2020 vzhľadom na mimoriadne okolnosti spôsobené globálnym šírením ochorenia

22
23
24

Rakovina – Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (europa.eu).
Integrovaná starostlivosť – Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (europa.eu).
Látky ľudského pôvodu – Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (europa.eu).
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COVID-19 fungoval dobre a vykonával sa účinne, čím sa prispelo k lepšej ochrane zdravia
prostredníctvom politík a činností programu v súlade s článkom 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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