
Aktuálne grantové výzvy: 
 
1. Názov projektu: Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental 

Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage 
and Connectivity (R01 - Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 8.11.2022 
Dátum otvorenia: 2.1.2023 
Dátum ukončenia: 3.2.2023 
Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporí projekty, ktoré 
skúmajú účinky návykových látok na vývojové trajektórie molekulárne definovaných 
buniek a okruhov centrálneho nervového systému (CNS). Dôraz je kladený na vykonávanie 
systematických a vysoko granulárnych kvantitatívnych charakterizácií vplyvu in utero 
a/alebo postnatálnej expozície látky na počet, priestorové rozloženie a konektivitu 
molekulárne definovaných buniek v rámci celých mozgov alebo v rámci distribuovaných 
okruhov klinického významu. Konečnými cieľmi programu je identifikovať kritické vývojové 
okná a bunkové mechanizmy sprostredkujúce dlhotrvajúci vývojový vplyv návykových 
látok a informovať klinickú prax doplnením údajov z longitudinálnych neuroimagingových 
štúdií, ako je HEALthy Brain and Child Development (HBCD). Štúdia a štúdia kognitívneho 
vývoja mozgu u dospievajúcich (ABCD). 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

2. Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical 
Trial Optional) 
Dátum vydania: 19.9.2022 
Dátum otvorenia: 20.1.2023 
Dátum ukončenia: 23.2.2023 
Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť 
aplikácie, ktoré podporia translačný výskum, aby lepšie porozumeli vzniku, trajektórii a 
výsledkom schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku 
a identifikovali ciele pre budúci vývoj. preventívnych a liečebných zásahov. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

3. Názov projektu: Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional) 
Dátum vydania: 8.9.2022 
Dátum otvorenia: 1.10.2022 
Dátum ukončenia: 8.9.2025 
Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť 
spoluprácu medzi vedami o živote a fyzikou, ktoré: 1) uplatňujú multidisciplinárny 
bioinžiniersky prístup k riešeniu biomedicínskeho problému; a 2) integrovať, 
optimalizovať, overovať, prekladať alebo inak urýchliť prijatie sľubných nástrojov, metód 
a techník pre konkrétny výskum alebo klinický problém v základnej, translačnej alebo 
klinickej vede a praxi. Aplikácia môže navrhnúť výskum zameraný na dizajn, vývoj, objavy 
alebo hypotézy a je vhodná pre malé tímy, ktoré uplatňujú integračný prístup na zvýšenie 
nášho pochopenia a riešenia problémov v biologickej, klinickej alebo translačnej vede. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-23-036.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-MH-22-271.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-243.html#_Section_III._Eligibility


4. Názov projektu: Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use 
Disorders (U01 Clinical Trial Optional) 
Dátum vydania: 1.9.2022 
Dátum otvorenia: 3.9.2022 
Dátum ukončenia: 2.9.2025 
Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa snaží urýchliť vývoj liekov 
na liečbu porúch užívania látok (SUD) podporovaním výskumných žiadostí na podporu 
rôznych predklinických a/alebo klinických výskumných projektov. Cieľom je financovať 
liekové štúdie, ktoré budú mať vysoký vplyv a rýchlo prinesú potrebné výsledky, aby sa 
lieky posunuli bližšie k schváleniu FDA. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

5. Názov projektu: Clinical, Behavioral, and Physiological Studies of Open- and Closed-loop 
Platforms: Toward Personalized, Fully Automated, Accessible Systems (R01 Clinical Trial 
Required) 
Dátum vydania: 29.8.2022 
Dátum otvorenia: 28.1.2023 
Dátum ukončenia: 27.10.2023 
Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je propagovať 
klinický výskum využívajúci súčasné a vznikajúce technológie na riešenie prekážok, ktoré 
obmedzujú pokrok smerom k fyziologickým systémom nahrádzania hormónov pankreasu 
s otvoreným a uzavretým okruhom. Bude podporovať výskum s cieľom: 1) testovať a 
zlepšovať bezpečnosť, spoľahlivosť a klinickú účinnosť týchto technológií; 2) zaoberať sa 
behaviorálnymi/psychosociálnymi faktormi, ktoré zohrávajú úlohu pri použiteľnosti a 
akceptácii týchto systémov a validácii opatrení, ktoré možno použiť ako výsledky na 
preukázanie účinnosti a prínosu; 3) testovať tieto technológie v subpopuláciách pacientov, 
ktorí nie sú zvyčajne zaradení do klinických skúšok, ktorí môžu mať z ich použitia najväčší 
úžitok; 4) otestovať tieto technológie na jedincoch, ktorí sú nedostatočne obsluhovaní 
alebo v skupinách s nízkym príjmom a/alebo rasových a etnických menšinách, a lepšie 
pochopiť rozdiely vo využívaní a prijímaní týchto systémov; a 5) používať technológie ako 
nástroje na prehĺbenie pochopenia regulácie glukózy a jej patofyziológie u pacientov s 
diabetom 1. typu (T1D) vrátane protiregulácie a zhoršeného povedomia o hypoglykémii. 
Výskumné ciele zahŕňajú zlepšenie metabolickej kontroly so znížením glykemických 
exkurzií, prevenciu akútnych a chronických komplikácií a zlepšenie kvality života pacientov 
s diabetom a ich opatrovateľov. Iba štúdie na ľuďoch sa budú považovať za odpovedajúce 
tomuto FOA, aplikácie zahŕňajúce štúdie na zvieratách alebo in vitro štúdie nereagujú na 
tento FOA. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

6. Názov projektu: Optimization of Genome Editing Therapeutics for Alzheimer's Disease and 
Alzheimer's Disease-Related Dementias (AD/ADRD) (U01 - Clinical Trials Not Allowed) 
Dátum vydania: 24.8.2022 
Dátum otvorenia: 30.9.2023 
Dátum ukončenia: 1.12.2022 
Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje optimalizáciu 
sľubných terapeutických výsledkov založených na úprave genómu pre Alzheimerovu 
chorobu a demencie súvisiace s Alzheimerovou chorobou (AD/ADRD) smerom k štúdiám 

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-202.html#_Section_III._Eligibility
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DK-22-020.html#_Section_III._Eligibility


umožňujúcim IND. Konkrétne podporuje charakterizáciu a optimalizáciu terapeutických 
elektród, ktoré sú sľubné ako potenciálne terapeutiká na úpravu genómu, čo dokazujú 
presvedčivé štúdie na preukázanie koncepcie na vhodných modeloch. Na konci obdobia 
financovania budú mať úspešné projekty optimalizovaného terapeutického kandidáta na 
úpravu genómu s preukázanou bioaktivitou, vyrobiteľnosťou, biodistribúciou, účinnosťou 
in vivo a/alebo zameraním na cieľ (meranie proximálnych následných účinkov) a 
optimálnym dávkovaním v kombinácii s ďalšími vlastnosťami v súlade s požadovanou 
klinickou aplikáciou. Táto FOA nie je špecifická pre žiadnu z nich alebo pre skupinu v rámci 
AD/ADRD spektra porúch. Poruchy a zahŕňajúce genóm upravujúce terapie pre: 
frontotemporálnu demenciu (FTD), demenciu s Lewyho telieskami (LBD) (vrátane 
demencie s Lewyho telieskami (DLB), demenciu s Parkinsonovou chorobou (PDD)), 
vaskulárne príspevky ku kognitívnej poruche a demencii (VCID), Alzheimerova choroba 
(AD) a demencie mnohopočetnej etiológie (MED). 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz  
 

7. Názov projektu: HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic 
Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 23.8.2022 
Dátum otvorenia: 14.10.2022 
Dátum ukončenia: 18.6.2025 
Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyvinúť 
prototyp zariadení na klinickej úrovni, ktorý sa má používať ako bezpečná, účinná a 
nenávyková diagnostika a liečba bolesti alebo poruchy užívania opiátov (OUD). Cieľom 
programu je demonštrovať liečbu pomocou dôveryhodných nervových cieľov pre 
prístrojové intervencie a/alebo diagnostiku bolesti alebo OUD, stavajúc na najnovších 
mechanistických poznatkoch o anatómii a fyziológii centrálnych, miechových a periférnych 
dráh zapojených do bolesti alebo OUD. Ocenené aktivity uľahčia preklad nových zariadení 
až do štádia pripravenosti na prvé klinické skúšky na ľuďoch (FIH) prekonaním kľúčových 
výziev identifikovaných počas predbežných štúdií proof-of-concept. Rozsah programu 
zahŕňa vývoj a optimalizáciu technológií a štúdie na prípravu na schválenie na použitie u 
ľudí. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

8. Názov projektu: Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 22.8.2022 
Dátum otvorenia: 13.12.2022 
Dátum ukončenia: 14.1.2023 
Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum 
s cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako vakcíny proti infekčným agens vedú k trvalej 
ochrannej imunite. Táto iniciatíva podporí štúdie, ktoré definujú zložky a mechanizmy 
imunitného systému, ktoré určujú takú trvanlivosť. Žiadosti musia navrhovať použitie 
ľudských buniek/tkanív na dešifrovanie ľudskej reakcie vyvolanej očkovaním. Štúdie na 
zvieratách môžu byť tiež zahrnuté na objasnenie mechanických dráh, ktoré sa nedajú ľahko 
uskutočniť s ľudskými vzorkami. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-NS-23-017.html#_Section_III._Eligibility
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-EB-22-002.html#_Section_III._Eligibility
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-22-055.html#_Section_III._Eligibility


9. Názov projektu: Physiomimetics and Organoids for Reproductive Health (R01 Clinical Trial 
Not Allowed) 
Dátum vydania: 22.8.2022 
Dátum otvorenia: 28.2.2023 
Dátum ukončenia: 30.3.2023 
Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na žiadosti o granty 
na vývoj fyziomimických platforiem a systémov kultúr organoidov na štúdium ženského 
reprodukčného traktu a gametogenézy (mužov aj žien), ktoré možno použiť na odhalenie 
faktorov zodpovedných za gynekologické stavy a neplodnosť. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

10. Názov projektu: Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the 
Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial 
Optional) 
Dátum vydania: 16.8.2022 
Dátum otvorenia: 11.11.2022 
Dátum ukončenia: 22.2.2025 
Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva aplikácie, ktoré 
uplatňujú medzidisciplinárny a tímový vedecký prístup, aby získali komplexné mechanické 
pochopenie vplyvu pohlavných rozdielov na molekulárne trajektórie starnutia mozgu na 
fenotypy rizika a odolnosti voči Alzheimerovej chorobe (AD ) a demenciách súvisiacich s 
AD (ADRD) a na molekulárnych determinantoch, ktoré sú základom citlivosti na 
farmakologické a nefarmakologické intervencie. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

11. Názov projektu: Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical 
Trial Optional) 
Dátum vydania: 15.8.2022 
Dátum otvorenia: 15.8.2022 
Dátum ukončenia: 16.9.2025 
Účel projektu: Cena Národného inštitútu pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS) 
Javits Neuroscience Investigator Award (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu 
vyšetrovateľom s históriou výnimočného výkonu a výnimočnej produktivity. Cieľom ceny 
NINDS Javits Award je umožniť príjemcom získať až sedem rokov podpory v dvoch 
segmentoch: v počiatočnej fáze trvajúcej až štyri roky a v druhej fáze, ktorá poskytuje 
ďalšie tri roky podpory. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

12. Názov projektu: Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies 
for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 9.8.2022 
Dátum otvorenia: 7.11.2022 
Dátum ukončenia: 8.12.2024 
Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť 
mechanistické štúdie o dráhach smrti hostiteľských buniek a ich účinku na imunitné 
odpovede na Mycobacterium tuberculosis (Mtb) a koinfekciu Mtb/HIV s cieľom 
identifikovať imunitné ciele pre vývoj terapií zameraných na hostiteľa.  

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-23-024.html#_Section_III._Eligibility
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-228.html#_Section_III._Eligibility
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-23-022.html#_Section_III._Eligibility


Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

13. Názov projektu: HEAL Initiative: Development and Validation of Non-Rodent Mammalian 
Models of Pain (R01 Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 9.8.2022 
Dátum otvorenia: 4.10.2022 
Dátum ukončenia: 7.3.2023 
Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva výskum na vývoj, 
charakterizáciu a dôslednú validáciu modelov bolesti nehlodavcových cicavcov, súvisiacich 
výsledkov a/alebo koncových bodov, ktoré výrazne posunú dopredu translačný výskum 
pre účinnú liečbu bolesti. Očakáva sa, že tieto modely budú rekapitulovať molekulárne, 
bunkové, patologické, behaviorálne a/alebo kognitívne aspekty porúch a stavov ľudskej 
bolesti. Očakáva sa, že výskum podporovaný v rámci tohto FOA poskytne dobre overené 
modely a opatrenia, ktoré uľahčia vývoj neopioidných analgetických terapeutických 
zásahov s malou alebo žiadnou závislosťou. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

14. Názov projektu: Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 
Clinical Trial Optional) 
Dátum vydania: 4.8.2022 
Dátum otvorenia: 7.11.2022 
Dátum ukončenia: 8.12.2024 
Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporovať 
neustály vývoj nových a inovatívnych viacúčelových preventívnych technológií (MPT) na 
požiadanie, riadených udalosťami a dlhodobo pôsobiacich (systémových a 
nesystémových). Podporuje vývoj MPT, ktoré zabraňujú infekcii HIV a tehotenstvu 
(hormonálne a nehormonálne metódy); sexuálne prenosné infekcie (STI) a tehotenstvo; 
alebo viacnásobné non-HIV STI alebo HIV/STI MPT u cis a trans mužov a žien všetkých 
vekových kategórií. Aplikácie na vývoj MPT môžu zahŕňať farmakokinetické (PK), 
farmakodynamické (PD), bezpečnostné štúdie a štúdie liekových interakcií (DDI) 
využívajúce vývoj liekov a vedu o formuláciách podporovanú testovaním na zvieracích 
modeloch. Podporované sú aj biobehaviorálne a behaviorálne/sociálne štúdie na 
identifikáciu užívateľom MPT požadovaných reologických a biofyzikálnych faktorov 
(vzhľad, pocit, účinnosť, bezpečnosť a trvanie účinku) a iných behaviorálnych/sociálnych 
faktorov, ktoré by mohli podporiť zvýšené prijatie a používanie MPT.Viac informácii 
o projekte: klik na tento odkaz 
 

15. Názov projektu: Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for 
Treating Addiction and Substance Use Disorders 
Dátum vydania: 3.11.2022 
Prvý dostupný dátum splatnosti: 5.2.2023 
Dátum ukončenia: 8.1.2026 
Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) vydáva toto oznámenie o 
osobitnom záujme (NOSI), aby informoval žiadateľov o osobitnom záujme NIDA o 
inovatívny výskum, ktorý využíva chemické a farmakologické prístupy na identifikáciu a 
zacielenie epigenetických regulátorov a mechanizmov na liečbu závislosti 
a porúch  súvisiacich s užívaním návykových látok. 

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-223.html#_Section_III._Eligibility
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-NS-22-070.html#_Section_III._Eligibility
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-222.html#_Part_1._Overview


Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

16. Názov projektu: Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants 
Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 1.11.2022 
Dátum otvorenia: 2.2.2023 
Dátum ukončenia: 29.7.2025 
Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je podporovať projekty, ktoré funkčne potvrdzujú 
a/alebo charakterizujú gény alebo varianty zapojené do fenotypov súvisiacich s poruchou 
užívania látok. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
17. Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain-Behavior Quantification and Synchronization – 

Transformative and Integrative Models of Behavior at the Organismal Level (R34 Clinical 
Trial Not Allowed) 

     Dátum vydania: 11.10.2022 
     Dátum otvorenia: 14.1.2023 
     Dátum ukončenia: 15.2.2023 

Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) hľadá žiadosti s 
obmedzeným rozsahom a navrhuje súbor plánovacích aktivít, ktoré položia základy pre 
vedecký projekt zameraný na integráciu doplnkových teórií a metód na 1) vývoj, overenie 
a aplikáciu špičkových nástrojov a metód pre minimálne invazívne, viacrozmerné meranie 
správania na úrovni organizmu s vysokým rozlíšením, so synchrónnym zachytávaním zmien 
v sociálnom alebo fyzickom prostredí organizmu; a/alebo 2) vyvinúť výpočtové metódy, 
ktoré umožňujú integráciu viacrozmerných behaviorálnych a environmentálnych údajov 
reprezentujúcich viacero časových mierok do koncepčného a/alebo výpočtového modelu 
správania ako komplexného dynamického systému, navrhnutého s kapacitou integrovať 
synchrónne zaznamenané neurónové údaje a/alebo informovať o existujúcich modeloch 
neurobehaviorálnych funkcií, ako sú napríklad modely vyvinuté s podporou NIH BRAIN 
Initiative. Účelom tohto FOA je podporovať plánovanie a vývoj výskumného rámca, dizajnu 
a prístupu vrátane aktivít, ktoré stanovia realizovateľnosť, platnosť a/alebo iné technicky 
kvalifikované výsledky, ktoré by v prípade úspechu podporili súťažnú žiadosť o U01. , R01 
alebo ekvivalentné ocenenie NIH za výskum. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
18. Názov projektu: BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on 

Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 3.10.2022 
Dátum otvorenia: 1.1.2023 
Dátum ukončenia: 2.2.2024 
Účel projektu:  Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má v úmysle podporiť 
skupinu špecializovaných spolupracovníkov, ktorí prijmú škálovateľné technologické 
platformy a efektívne stratégie odberu vzoriek a kaskádu testov s cieľom vytvoriť 
komplexné a vysoko granulárne atlasy mozgových buniek u ľudí, primátov (okrem človeka, 
myší a iných druhov). v koordinácii a spolupráci s inými projektmi BRAIN Initiative Cell Atlas 
Network (BICAN). Od špecializovaných spolupracovníkov sa očakáva najmä to, že doplnia 
komplexné centrá v BICAN s odlišnými schopnosťami, kompetenciami a výskumnými 

https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-DA-24-004.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-23-041.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-23-030.html


cieľmi. Hlavným cieľom BICAN je vytvoriť referenčné atlasy mozgových buniek, ktoré budú 
široko používané v celej výskumnej komunite, poskytujúce molekulárny a anatomický 
základný rámec pre štúdium mozgových funkcií a porúch.  
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
19. Názov projektu: Mechanism-Focused Research to Promote Adherence to Healthful 

Behaviors to Prevent Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s Disease (AD) and 
AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Required) 
Dátum vydania: 3.10.2022 
Dátum otvorenia: 20.12.2022 
Dátum ukončenia: 21.1.2023 
Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) prijíma žiadosti na 
riešenie psychologických a interpersonálnych mechanizmov, ktoré riadia dodržiavanie 
správania alebo zmeny životného štýlu, ktoré sú relevantné pre prevenciu kognitívneho 
poklesu, mierneho kognitívneho poškodenia (MCI) a Alzheimerovej choroby (AD) a 
demencií súvisiacich s AD (ADRD).  Mechanizmy adherencie sa môžu študovať v nových 
štúdiách so zmenami správania v ranom až neskorom štádiu (vrátane štádií I-IV). Aplikácie 
by sa mali snažiť identifikovať tvárne, mechanické, psychologické alebo interpersonálne 
ciele, ktoré, ak sa zmenia, posilnia dodržiavanie, udržiavanie a pokračujúcu/obnovenú 
angažovanosť v správaní, ktoré môže podporovať kognitívne zdravie a predchádzať 
AD/ADRD. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
20. Názov projektu: Large Scale Integrated Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles 

and/or Cell-Types Mediating Opioid Action in the Rodent Brain (R01 - Clinical Trial Not 
Allowed) 
Dátum vydania: 19.9.2022 
Dátum otvorenia: 2.1.2023 
Dátum ukončenia: 3.2.2023 
Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má za cieľ podporiť 
doplnkové výskumné programy, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné technológie na 
inventarizáciu, registráciu a profilovanie bunkových súborov a/alebo bunkových typov, 
ktoré produkujú opioidy v mozgu hlodavcov a/alebo na ne reagujú, alebo ktoré sú 
zapojené počas rôzne štádiá užívania opiátov (akútne, chronické, abstinenčné, 
abstinenčné, relaps). Dôraz sa kladie na prístupy schopné integrovať údaje generované 
prostredníctvom molekulárneho profilovania s rozlíšením jednej bunky s inými modalitami 
údajov, ako je bunková aktivita, konektivita a/alebo priestorová lokalizácia, zozbierané z 
rovnakých buniek alebo typov buniek. Zastrešujúcim cieľom FOA je poskytovať 
multimodálne referenčné súbory údajov, ktoré budú predstavovať užitočné zdroje pre 
výskumnú komunitu a poskytnú základný biologický rámec na zlepšenie pochopenia a 
liečby stavov spojených s opiátmi. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
21. Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed 

at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 15.8.2022 
Dátum otvorenia: 4.12.2022 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-MH-22-292.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AG-23-034.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-23-035.html


Dátum ukončenia: 5.4.2025 
Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť 
vedecké riešenia na zastavenie národnej krízy verejného zdravia v oblasti opiátov 
podporou vývoja terapií a technológií zameraných na zlepšenie zvládania bolesti 
prostredníctvom programu Small Business Innovation Research (SBIR). Tento FOA je 
zameraný na projekty zamerané na zlepšenie liečby bolesti, vrátane vývoja nových 
nenávykových liekov a zariadení a objektívneho merania bolesti. Okrem toho sa NIH 
zaujíma o nové skríningové nástroje a modely zamerané špecificky na bolesť a vývoj terapií 
bolesti. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
22. Názov projektu: Elucidation and Validation of the role of Transporters in the Placenta, 

Lactating Mammary Gland, Developing Gut, and Blood Brain Barrier (UC2 Clinical Trial Not 
Allowed) 
Dátum vydania: 6.8.2022 
Dátum otvorenia: 30.10.2022 
Dátum ukončenia: 1.12.2022 
Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania pozýva prihlášky na vytvorenie 
centier na objasňovanie prepravcov (TEC) ako súčasť siete na objasňovanie prepravcov 
(TEN). TEC financované Národným inštitútom detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice 
Kennedy Shriver (NICHD) sa budú zaoberať kľúčovými medzerami v poznatkoch vo 
funkčnom transporte živín a liečiv k vyvíjajúcemu sa plodu a dojčaťu prostredníctvom 
zamerania sa na ľudskú placentu, laktujúcu mliečnu žľazu a vyvíjajúce sa črevo. Takéto 
projekty si môžu vyžadovať deorfanizáciu a charakterizáciu nedostatočne preštudovaných 
transportérov a funkčných variantov. TEC financované Národným inštitútom pre 
zneužívanie drog (NIDA) sa budú zaoberať medzerami vo vedomostiach o úlohe 
transportérov v hematoencefalickej bariére, ktoré transportujú látky a liečebné činidlá 
relevantné pre NIDA. TEC budú spolupracovať na vytváraní poznatkov a zdrojov, ktoré 
budú zdieľané so širšou výskumnou komunitou, aby sa zlepšilo naše chápanie transportu 
zložiek živín, liekov a doplnkov stravy k vyvíjajúcemu sa plodu a dojčaťu. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
23. Názov projektu: Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or 

Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 - Clinical Trial Optional) 
Dátum vydania: 1.9.2022 
Dátum otvorenia: 3.9.2022 
Dátum ukončenia: 2.9.2025 
Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) hľadá výskum na objavenie a 
vývoj liekov na prevenciu a liečbu poruchy užívania opiátov (OUD) a/alebo poruchy 
užívania psychostimulancií (kokaínu alebo metamfetamínu) (PsUD) a predávkovania. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
24. Názov projektu: The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects 

(U01 Clinical Trial Not Allowed) 
Dátum vydania: 25.8.2022 
Dátum otvorenia: 7.10.2022 
Dátum ukončenia: 21.6.2025 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-NS-23-006.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-23-003.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-200.html


Účel projektu: Metastasis Research Network (MetNet) Národného onkologického 
inštitútu (NCI) je zbierka výskumných centier U54, ktoré podporujú používanie prístupov 
na systémovej úrovni na pochopenie naliehavých otázok v oblasti metastáz. Celkovým 
cieľom siete MetNet je posunúť naše chápanie metastáz ako celého tela, problému na 
systémovej úrovni, aby sme vytvorili komplexný a súdržný obraz príslušných procesov. 
Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) vyzýva NCI prihlášky 
do výskumných projektov MetNet. Tieto výskumné projekty by sa mali definovať ako 
samostatné subjekty, ktoré využívajú prístupy na systémovej úrovni na riešenie medzier a 
príležitostí vo výskume metastáz, aby sa integrovali do siete MetNet a dopĺňali 
prebiehajúci výskum v rámci siete. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 

25. Názov projektu: Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-
22-06.04) 
Cieľ: prispieť k zníženiu zaťaží NCDs – kardiovaskulárne ochorenia a diabetes a súvisiace 
rizikové faktory  
Špecifické povinné výstupy alebo míľniky:  
– vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia,  
– účasť na aktivitách na implementáciu osvedčených postupov založených na národných 
potrebách,  
– účasť na pilotovaní a zavedení nových metodických prístupov a inovatívnych nástrojov a 
postupov a podávanie správ o ich výsledkoch a dopadoch; 
- príprava a realizácia školení a twinningu v oblasti zdravotných determinantov; 
- organizovanie workshopov pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti diabetu 
a/alebo kardiovaskulárnych chorôb v každej krajine zúčastňujúcej sa na akcii. 
- zavádzanie a pilotovanie/testovanie mobilných aplikácií a zdravia na diaľku nástroje na 
monitorovanie; 
- vývoj zdravotníckych komunikačných materiálov vrátane nástrojov starostlivosti o seba 
pomocou sociálnych médií, príprava letákov a kampaní na zvýšenie informovanosti a 
zdravotnej gramotnosti o primárnej a sekundárnej prevencii cukrovky a 
kardiovaskulárnych chorôb. 
Budget: 5 000 000 EUR 
Dĺžka projektu: 36 mesiacov 
Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie 
Špecifické kritéria: konzorcium 3 žiadateľov, minimálne jeden musí mať aktivity spojené 
s Ukrajinou 
Neoprávnené aktivity: aktivity spojené so ziskom alebo zdravotnícke produkty spojené so 
ziskom 
Ponuka partnerov na spoluprácu: 
Jeroen LAKERVELD  

• determinanty ovplyvňujúce obezitu, diabetes typu 2 a kardiovaskulárne ochorenia 
SANO CENTRUM ZINDYWIDUALIZOWANEJ MEDYCYNY OBLICZENIOWEJ 
MIEDZYNARODOWA FUNDACJA BADAWCZA  

• Rakovina, NCDs, nádory mozgu, Alzheimer‘s, Parkinson‘s, diabetes, CV, farmaká 
FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA 

• PET/CT, echo, CT a RM, 2 typy diabetes, obezita, preklinické štúdie, klinické skúšky, 
hľadanie diagnostických biomarkerov, štúdium rezistencie inzulínu 

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-234.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/person-profile/n007nsgo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/person-profile/n007nsgo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/897682718
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/897682718
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999541642
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999541642


Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

26. Názov projektu: Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health 
determinants 
Cieľ: Cieľom tejto akcie je doplniť implementáciu spoločnej akcie na tému „Prevencia 
rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa zdravotných determinantov“, 
ktorú vedú členské štáty, a tým prispieť k zníženiu záťaže rakoviny a iných neprenosných 
chorôb a súvisiacich rizikových faktorov. 
Špecifické povinné výstupy alebo míľniky:  

Podtéma 1 – Riešenie zdravotných determinantov súvisiacich s rakovinou: 
- Organizujte pravidelné stretnutia s cieľom prispieť k vytvoreniu a zriadeniu 

„Konzorcia EÚ pre prevenciu rakoviny“, čo je jedným z hlavných cieľov spoločnej 
akcie „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb –  akcia týkajúca sa 
determinantov zdravia“. 

- Mapovanie na definovanie potrieb posúdenie a následná analýza nedostatkov v 
oblasti prevencie rakoviny s osobitným zameraním na zraniteľné kategórie.  

-  Zúčastniť sa iniciatív a konkrétnych akcií zameraných na prevenciu rakoviny na 
základe výsledkov hodnotenia potrieb vykonaného v spolupráci s „Konzorciom EÚ“. 
o prevencii rakoviny“. 

- Navrhnite realistické intervencie na riešenie identifikovaných potrieb, ktoré sa dajú 
otestovať alebo úplne zaviesť v kontexte projektu a Spoločnej akcie na tému 
„Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa 
determinantov zdravia“. 

- Organizujte, propagujte a organizujte veľmi viditeľné stretnutia (najmenej štyri 
stretnutia), aby ste zainteresovaným stranám a širokej verejnosti predstavili akcie, 
ktoré boli plánované a prebiehajúce, a ak je to vhodné, výsledky projektu 
(projektov).  

Podtéma 2 - Riešenie zdravotných determinantov súvisiacich s neprenosnými 
chorobami inými ako rakovina: 
- vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia. 
- účasť na pilotovaní a zavádzaní nových politických prístupov a inovatívnych 

nástrojov a postupov a podávanie správ o ich výsledkoch a vplyve. 
- príprava a realizácia školení a twinningu v oblasti zdravotných determinantov. 
- organizovanie workshopov pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasť 

zdravotných determinantov v každej krajine zúčastňujúcej sa na akcii. 
- Zaviesť a otestovať mobilné aplikácie a nástroje na monitorovanie zdravia na diaľku 
- Vypracovať komunikačný materiál vrátane nástrojov starostlivosti o seba a využívať 

sociálne médiá, pripraviť letáky a kampane na zvýšenie informovanosti a 
zdravotnej gramotnosti na vybrané zdravotné determinanty. 

Budget: 3 000 000 EUR 
Dĺžka projektu: 36 mesiacov  
Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie 
Špecifické kritéria: konzorcium 3 žiadateľov, minimálne jeden musí mať aktivity 
spojené s Ukrajinou 
Neoprávnené aktivity: aktivity spojené so ziskom alebo zdravotnícke produkty spojené 
so ziskom  
Ponuka partnerov na spoluprácu: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


NATIONAL CANCER INSTITUTE 

• Ukrajinská inštitúcia 

• Najväčšie centrum pre skúmanie rakoviny v Ukrajine – prevencia, screening, 
starostlivosť, výskum 

KLINICKI BOLNICKI CENTAR RIJEKA 

• Onkológia, kardiológia, interná medicína, chirurgia, rádiológia – hľadajú 
projektového lídra a projektovú ideu 

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer 

• Screeningové aktivity, risk factors v onkológii, training programms, homecare, 
social-media rozhovory venované onkologickým pacientom 

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 
27. Názov projektu: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-

speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06) 

Očakávaný dopad: Zvýšenie pokrytia medziodborového školiaceho programu v oblasti 
rakoviny v celej Únii čo povedie k zvýšeniu kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych 
pracovníkov v oblastiach klinickej onkológie, chirurgie, rádiológie a radiačnej technológie, 
ošetrovateľstva a iných špecializovaných služieb, pričom sa zvýšil počet školiacich stredísk 
zapojených do iniciatívy, ako aj školiteľov. 
Povinné výstupy alebo míľniky:  

- Školenie uskutočnené v najmenej 15 členských štátoch 
- Účasť stážistov z minimálne 100 rôznych onkologických centier v EÚ a pridružených 

krajinách. 
- Účasť stážistov z onkologických centier so sídlom na Ukrajine, aby sa zabezpečilo, 

že školenie bude dostupné pre zdravotníckych profesionálov pracujúcich v 
situáciách, kde mimoriadne podmienky neumožňujú ani neohrozujú zachovanie 
prijateľnej úrovne liečby a starostlivosti o onkologických pacientov. 

- Musí byť zahrnuté špecifické školenie zdravotníckych špecialistov, ktorí odišli z 
Ukrajiny a sú vysídlení v členských štátoch EÚ a susedných krajinách. 

- Integrácia vysídlených zdravotníckych špecialistov v národných zdravotníckych 
systémoch členských štátov EÚ na pomoc onkologickým centrám pri budovaní a 
implementácii diagnostiky rakoviny, liečby a starostlivosti o vysídlené osoby a 
pacientov s rakovinou z Ukrajiny. 

- Zameranie na detské rakoviny 
Budget: 7 000 000 EUR 
Dĺžka projektu: 36 mesiacov  
Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie 
Špecifické kritéria: konzorcium 15 žiadateľov, 7 rôznych krajín 
Ponuka partnerov na spoluprácu: 
NATIONAL CANCER INSTITUTE 

• Ukrajinská inštitúcia 

• Najväčšie centrum pre skúmanej rakoviny v Ukrajine – prevencia, screening, 
starostlivosť, výskum 

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer 

• Reprezentujú záujmy pacientov s rakovinou na národnej úrovni, organizácia 
tréningových programov pre onkologických partnerov  

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRINZEU TIMISOARA 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/952452216
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/912942273
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/912942273
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/905459887
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/905459887
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/952452216
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/905459887
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/905459887
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/905459887
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/895586451
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/895586451


• výskum zameraný najmä na rozšírené terapie v oblasti rakoviny a neprenosných 
ochorení, využívajúc bunkovú a molekulárnu biológiu, genómové technológie 
zahŕňajúce NGS pre precíznu diagnostiku tumorov 

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz  
 
28. Názov projektu: MSCA COFUND 2022 

Dátum otvorenia: 11.10.2022 
Dátum ukončenia: 9.2.2023, 17:00 
Oblasť Horizontu: Akcie "Marie Skłodowska-Curie"  
MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) 
spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy alebo programy 
postdoktorandských štipendií. Cieľom je podporovať regionálne, národné alebo 
medzinárodné programy excelentnosti v oblasti vzdelávania, mobility a profesionálneho 
rastu výskumných pracovníkov. Prostredníctvom výzvy MSCA COFUND je možné získať 
financovanie až do výšky 70% oprávnených nákladov na realizáciu navrhovaného 
programu, max. 10 mil. EUR/projekt.  
Oprávneným žiadateľom je akákoľvek výskumná alebo výskumno-vzdelávacia organizácia 
so sídlom v EÚ (alebo v asociovanej krajine). Uchádzať sa o podporu môžu programy z 
akejkoľvek vednej oblasti, alebo aj prierezové, tématicky nešpecifické programy. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz  
 

29. Názov projektu: ERC Consolidator grants 2022 
Dátum otvorenia: 28.9.2022 
Dátum ukončenia: 2.2.2023 
Oblasť Horizontu: Európska rada pre výskum (ERC)  
Vhodné pre vedcov, ktorí chcú upevniť nezávislosť rozbehnutím novej výskumnej línie a 
posilnením svojho výskumného tímu. Podpora je cielená na výskum smerujúci za hranice 
poznaného („frontier research“), ktorý otvára dosiaľ neprebádané otázky a nové 
výskumné obzory. Európska rada pre výskum (ERC) podporí také projektové návrhy, ktoré 
zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy, otvárajú nové výskumné perspektívy alebo 
prekračujú hranice vedeckých disciplín. Výzva je otvorená pre výskumníkov vo všetkých 
vedných odboroch. Jediným hodnotiacim kritériom je vedecká excelentnosť – originálna 
myšlienka, sľubné vedecké výsledky a vynikajúci návrh výskumu. Uchádzačom môže byť 
vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) v 
období 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.  
Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 2. február 2022, 17:00 CET  
Celkový rozpočet výzvy: 595 miliónov € (granty pre cca 300 projektov) 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 

 
30. Názov projektu: MSCA Staff Exchanges 2022 

Dátum otvorenia: 6.10.2022 
Dátum ukončenia: 8.3.2023, 00:00 
Oblasť Horizontu: Akcie "Marie Skłodowska-Curie" 
Výzva MSCA Staff Exchanges umožňuje financovať siete pre medzinárodnú a 
medzisektorovú výmenu vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, 
administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/cofund
https://erc.europa.eu/apply-grant/consolidator-grant


projektu. Cieľom je podporiť výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a 
trhom, príp. interakcie medzi akademickou a neakademickou sférou.  
 
Podmienky výzvy: Konzorcium môžu vytvoriť univerzity, výskumné organizácie, 
výskumné infraštruktúry, súkromné spoločnosti (vrátane malých a stredných 
podnikov). Musí sa jednať o min. 3 partnerské organizácie z rôznych krajín (minimálne 
z 2 rôznych krajín EÚ/asociovaných krajín HE); ak sú organizácie z toho istého sektora 
– min. 1 z 3 krajín musí byť umiestnená mimo EÚ/asociovaných krajín HE.  

Podporené budú projektové návrhy z akejkoľvek vednej disciplíny (ideálne 
medzidisciplinárne). Max. trvanie je 4 roky na realizáciu projektu, max. financovanie 
zahŕňa 360 osobomesiacov /projekt vo forme jednotkových nákladov.  
Ponuka partnerov do konzorcií 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

31. Názov projektu: MSCA Doctoral Networks 
Dátum otvorenia: 12.5.2022 
Dátum ukončenia: 15.11.2022, 17:00 
Oblasť Horizontu: Akcie "Marie Skłodowska-Curie" Grantová schéma podporí realizáciu 
medzinárodných výskumno-tréningových doktorandských programov, prostredníctvom 
partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Cieľom je vyškoliť 
kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť 
vedomosti a nápady na inovácie, produkty a služby. Uchádzačom môžu byť rôzne 
partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov 
(vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa 
jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo 
pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť 
akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 
Plánované výzvy 2022/23 
IHI call 3 (single stage call) 

• Topic 1: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases 
of unmet public health need 

• Topic 2: Patient generated evidence to improve outcomes, support decision making, 
and accelerate innovation 

• Topic 3: Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes 
and increase hospital efficiencies 

• Topic 4: Strengthening the European ecosystem for Advanced Therapy Medicinal 
Products (ATMPs) and other innovative therapeutic modalities for rare diseases 

• Topic 5: Digital health technologies for the prevention and personalised management 
of mental disorders and their long-term health consequences 

IHI call 4 (two stage call) 

• Topic 1: Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace 
non-human primates in non-clinical drug safety assessment 

https://eraportal.sk/partner_ponuka/?s&post_type=partner_ponuka&portal=HEU&tag=akcie-marie-sklodowska-curie&tag-single=akcie-marie-sklodowska-curie
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/calls/msca-staff-exchanges-2022
https://rea.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Guide%20for%20applicants%20-%20MSCA%20DN%202022_v2.1.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ScreeningPlatformBiomarkers.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ScreeningPlatformBiomarkers.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientGeneratedEvidence.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientGeneratedEvidence.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_HospitalInterventionsOutcomes.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_HospitalInterventionsOutcomes.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs.pdf


• Topic 2: Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials 
and improve access to healthcare 

 
32. Názov projektu: AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research) 

Dátum vydania: 13.10.2022 
Dátum otvorenia: 27.12.2022 
Dátum ukončenia: 15.3.2023 
Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je urýchliť preklad 
výskumu na zlepšenie včasnej detekcie rakoviny hlavy a krku (HNC). Táto FOA hľadá 
aplikácie, ktoré sa zameriavajú na včasnú detekciu HNC aplikáciou molekulárnych, 
bunkových a multi-omických podpisov na klinické štúdie na odlíšenie benígnych od 
premalígnych lézií a identifikácie prognostických podpisov na transformáciu z 
premalígnych na malígne lézie. Lepšie pochopenie molekulárnych charakteristík 
dysplastických lézií a skorej recidívy je potrebné na zlepšenie klasifikácie lézií relevantnej 
pre predpovedanie progresie rakoviny, čo by mohlo mať významný vplyv na prevenciu 
rakoviny a optimalizáciu liečby. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

33. Názov projektu: Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal 
Cord Injury 
Dátum vydania: 11.10.2022 
Dátum ukončenia: 9.2.2023 
Účel projektu: Národný inštitút neurologických porúch a cievnej mozgovej príhody má v 
úmysle zverejniť oznámenie o osobitnom záujme pre žiadosti navrhujúce kvalifikačné 
klinické skúšky na štúdium epidurálnej stimulácie pri poranení miechy. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

34. Názov projektu: Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease 
Dátum vydania: 10.7.2022 
Dátum ukončenia: 9.1.2024 
Účel projektu: Národný inštitút detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice Kennedy 
Shriver (NICHD) vydáva túto výzvu, aby zdôraznil potrebu multidisciplinárneho výskumu, 
ktorý sa zaoberá potenciálnymi súvislosťami medzi detskou traumou, najmä chronickým 
sexuálnym zneužívaním a gynekologickým zdravím a chorobami. NICHD má záujem o 
prijímanie žiadostí navrhujúcich vedecké stretnutia alebo vývojové/prieskumné projekty, 
ktoré budú katalyzovať túto oblasť výskumu tým, že spoja viaceré disciplíny s cieľom určiť, 
kde sú príležitosti na spoluprácu, a identifikovať vedecké príležitosti na skúmanie. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 

35. Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation 
Dátum vydania: 6.10.2022 
Dátum ukončenia: 8.9.2025 
Účel projektu: Slúži na identifikáciu nových príležitostí na vyliečenie počas aktívnej infekcie 
HIV na začiatku alebo blízko začiatku antiretrovírusovej terapie (ART) alebo ako 
potenciálna náhrada za konvenčnú ART, s konečným cieľom dosiahnuť trvalú ART- 
bezplatná remisia HIV. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz  

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientcentricBloodCollection.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientcentricBloodCollection.pdf
https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DE-23-013.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-NS-23-030.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-HD-22-045.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-AI-22-072.html


 
36. Názov projektu: Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed) 

Dátum vydania: 4.10.2022 
Dátum otvorenia: 14.1.2023 
Dátum ukončenia: 15.2.2023 
Účel projektu: Pozýva žiadateľov, aby sa zúčastnili na výskumnom programe dohody o 
spolupráci u starších dospelých (65 rokov a starších), ktorý sa zameria na rozvoj 
mechanistických pohľadov na zmeny vrodených a adaptívnych imunitných funkcií, ktoré 
sa vyskytujú počas procesu starnutia. Hlavným cieľom programu je definovať zmeny 
súvisiace s vekom v rôznych zložkách imunitného systému a funkčných dôsledkov vo 
vzťahu k infekciám, odpovediam na očkovanie a chronickým zápalovým stavom. Okrem 
toho je cieľom programu podporiť spoluprácu vedy a zaviesť inovatívne prístupy, ktoré 
urýchľujú objavovanie bunkových zmien a základných molekulárnych udalostí 
vyskytujúcich sa v starnúcom imunitnom systéme, ktoré môžu byť potenciálne využité na 
zlepšenie zdravia starších dospelých. 
Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz 
 
Nadchádzajúce výzvy – forthcoming 
1. Service Contract for a Study on Guidance to Increase Access to Healthcare for People 
with Disabilities 
2. EU Preparedness: Planning, Reporting and Training Programmes for Health Specialists 
3. Development of a Code of Conduct on Fair Access of Cancer Survivors to Financial 
Services 

 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-22-060.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12292en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12292en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12292en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12292en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/11678en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12029en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12029en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12029en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12029en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

