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Documente cheie ale Uniunii Europene
în Domeniul Sănătăţii
•

Evaluarea intermediară (2011) a Comisiei Europene asupra Strategiei
UE în domeniul Sănătăţii (2007-2013) „Împreună pentru Sănătate” cele 4 principii şi 3 obiecTve ale strategiei aplicabile şi pentru perioada
2014-2020.

ü

Principiile Strategiei: abordarea axată pe valori comune în domeniul sănătăţii (acces la
servicii medicale de calitate, echitate şi solidaritate), relaţia între sănătate publică şi
prosperitate economică, sinergia poliQcii sănătăţii cu alte sectoare, consolidarea vocii UE în
domeniul sănătăţii la nivel mondial.
ObiecQvele Strategiei: promovarea poliQcilor de sănătate în contextul îmbătrânirii populaţiei
Europei, protejarea cetăţenilor de ameninţările la adresa sănătăţii, sprijinirea sistemelor
medicale dinamice şi a noilor tehnologii.

ü

•

Documentul de lucru al Comisiei Europene „InvesTţii în
Sănătate” (2013) a stabilit rolul poliTcii de sănătate ca parte
integrantă a Strategiei Europa 2020 stabilind următoarele principii:

ü
ü
ü

InvesQrea eﬁcientă în sisteme medicale sustenabile;
InvesQrea în sănătatea populaţiei în vederea încurajării ocupării;
InvesQrea în vederea reducerii inegalităţii în accesarea serviciilor medicale.

Cel de-al treilea Program al Uniunii Europene
în Domeniul Sănătăţii (2014-2020)
•

ObiecTve:

ü

Promovarea sănătății, prevenirea bolilor și favorizarea unor medii propice pentru un stil de
viață sănătos ținând seama de principiul „sănătății în toate politicile”;
Protejarea cetățenilor Uniunii împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa
sănătății;
Contribuția la sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și sustenabile;
Facilitarea accesului la asistență medicală mai bună și mai sigură pentru cetățenii Uniunii;

ü
ü
ü

•
•
ü
ü

•

Pachetul ﬁnanciar pentru punerea în aplicare a celor 23 de
priorităţi temaTce ale programului: 449.394.000 Euro.
Mecanismele de ﬁnanţare în cadrul Programului: granturi şi
achiziţii publice.
Granturile pot fi de mai multe tipuri: granturi pentru proiecte, granturi de funcționare,
granturi directe cu organizații internaționale și granturi pentru autoritățile și organismele
statelor membre, în cadrul acțiunilor cofinanțate (denumite acțiuni comune);
Se pot atribui granturi organizațiilor, autorităților publice, organismelor din sectorul public, în
special instituțiilor de cercetare și de sănătate, universităților și instituțiilor de învățământ
superior;

Tipul de ﬁnanţare este stabilit în planul anual de lucru.

Planul Anual de Lucru 2016
•
ü
ü
ü

ü

ü
ü

Granturi pentru proiecte

Buget total alocat: 13.050.000 Euro;
Co-ﬁnanţare: 60% (poate ﬁ 80% în cazul în care proiectul îndeplinește criteriul de
uTlitate excepțională);
Eligibilitate: Solicitanții (insTtuţii publice, cu precădere univrsităţi, insTtuţii de
sănătate ori de cercetare stabilite legal) care parTcipă la de proiect trebuie să ﬁe
enTtăți juridice diferite (independente unele față de altele), din cel puțin 3 țări
parTcipante la Programul de sănătate;
Ac5vităţi: Bune pracTci în oferirea de asistență migranților și refugiaților vulnerabili
(sumă orientaTvă: 4.500.000 EUR, număr granturi: unul sau mai multe), cunoaștere și
bune pracTci privind reducerea consumului de alcool în rândul minorilor și a
episoadelor de abuz de alcool (sumă orientaTvă: 1.200.000 EUR, număr granturi:
unul sau mai multe), cunoaștere și bune pracTci privind abuzul de droguri (sumă
orientaTvă: 600.000 EUR, număr granturi: unul sau mai multe), acțiuni care răspund
provocării reprezentate de bolile cronice (sumă orientaTvă: 2.500.000 EUR, număr
granturi: unul sau mai multe), rețele europene de referință, bolile rare, selecția și
protecția donatorilor (sumă orientaTvă: 550.000 EUR, număr granturi: unul sau mai
multe).
Dată Limită: 2 iunie 2016
D e t a l i i
s u p l i m e n t a r e :
hhp://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-pj-2016-call-text_en.pdf.

Planul Anual de Lucru 2016
•

Granturi pentru acțiuni co-ﬁnanțate împreună cu
autoritățile de stat (Acţiuni comune)

ü
ü

Buget total alocat: 13.800.000 Euro;
Co-ﬁnanţare: 60% (poate ﬁ 80% în cazul în care proiectul îndeplinește criteriul de
uTlitate excepțională);
Eligibilitate: Autorităţi naţionale competente în poliQca de sănătate (e.g. Ministerul
Sănătăţii) ori alte insQtuţii delegate (agenţii guvernamentale specializate)
nominalizate de către Statele Membre (alte Qpuri de enQtăţi: subcontractori, enQtăţi
colaboratoare, enQtăţi aﬁliate);
Acţiuni: Calitatea prevenției și facilitarea tratamentului pentru HIV/SIDA/BTS
(2.000.000 Euro contribuţia UE), acțiuni privind bolile cronice (5.000.000 Euro
contribuţia UE), controlul consumului de tutun (2.000.000 Euro contribuţia UE),
rezistența anQmicrobiană și infecțile asociate cu asistenței medicale (4.000.000 Euro
contribuţia UE), autorizarea proceselor de preparare a sângelui, țesutului și celulelor
(800.000 Euro contribuţia UE);
Dată Limită: (pentru nominalizări) 16 iunie 2016.
Detalii suplimentare: hcp://ec.europa.eu/chafea/health/acQons.html.

ü

ü

ü
ü

Programul pentru Cercetare şi Inovaţie
Horizon 2020
•
•

Selecţie apeluri relevante în domeniul sănătăţii:
Criterii generale: pot aplica parteneriate conţinând cel puţin 3 organizaţii din
state membre UE diferite sau state asociate.

ü
Ø
Ø
ü
Ø
Ø
ü
Ø
Ø
ü
Ø
Ø
ü

SC1-PM-02-2017: Noi concepte în straQﬁcarea pacienților
Data lansării: 29 iulie 2016, Buget total apel: 40 milioane Euro
Dată Limită: 4 octombrie 2016 (prima etapă), 11 aprilie 2017 (etapa a 2a)
SC1-PM-03-2017: DiagnosQcare caracterizată a bolilor rare
Data lansării: 29 iulie 2016, Buget total apel: 15 milioane Euro
Dată Limită: 11 aprilie 2017
SC1-PM-07-2017: Promovarea sănătății mentale în rândul Qnerilor
Data lansării: 29 iulie 2016, Buget total apel: 20 milioane Euro
Dată Limită: 11 aprilie 2017
SC1-PM-08-2017: Noi terapii pentru tratarea bolilor rare
Data lansării: 29 iulie 2016, Buget total apel: 60 milioane Euro
Dată Limită: 4 octombrie 2016 (prima etapă), 11 aprilie 2017 (etapa a 2a)
SC1-PM-10-2017: Compararea eﬁcacităţii Qpurilor de intervenții și asistență medicală în
rândul populației adulte
Data lansării: 29 iulie 2016, Buget total apel: 40 milioane Euro
Dată Limită: 4 octombrie 2016 (prima etapă), 11 aprilie 2017 (etapa a 2a)

Ø
Ø

Programul pentru Cercetare şi Inovaţie
Horizon 2020
•

Selecţie apeluri relevante în domeniul sănătăţii:

ü

Ø
Ø

SC1-PM-16-2017: Cercetări in-silico pentru dezvoltarea și evaluarea produselor
biomedicale
Data lansării: 8 noiembrie 2016, Buget total apel: 19 milioane Euro
Dată Limită: 14 marEe 2017
SC1-PM-17-2017: Modele computerizate personalizate și sisteme in-silico
pentru sănătate
Data lansării: 8 noiembrie 2016, Buget total apel: 19 milioane Euro
Dată Limită: 14 marEe 2017
SC1-PM-20-2017: Dezvoltarea de noi metode și măsurători pentru evaluări
economice îmbunătăţite și măsuri de sporire a eﬁcienţei în sectorul medical
Data lansării: 29 iulie 2016, Buget total apel: 9 milioane Euro
Dată Limită: 11 aprilie 2017

•

Detalii suplimentare:

Ø
Ø
ü
Ø
Ø
ü

hhp://ec.europa.eu/research/parTcipants/data/ref/h2020/
wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf.

Fonduri Structurale – Programe
Operaţionale
•

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (AP 4, PI 9.iv, OS 4.8) - Formarea
personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

ü

Obiec5v: Elaborarea unui proiect cu acoperire națională care să vizeze îmbunătățirea nivelului de
competențe al profesionișTlor din sectorul medical
Solicitanți eligibili: Ministerul Sănătății/ autorități publice (inclusiv cei din autoritățile de sănătate
publică, insTtutele şi insTtuțiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți (universități,
ONGuri, etc.)
Ac5vități eligibile: Sprijin pentru creşterea capacității tehnice a personalului implicat în
implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național şi local (nivel regional,
județean) (ex. medici, asistenți, alt personal relevant implicat în asigurarea calității serviciilor etc.)
prin furnizarea de programe de formare, parTcipare la schimburi de experiență/ schimburi de bune
pracTci, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale. ProfesionișTi din sectorul
medical angajați în cadrul infrastructurii nou construite prin POR (axa prioritară 8 – obiecTvul
speciﬁc 8.1) pot primi sprijin cu prioritate prin POCU după ce invesTțiile în infrastructură au fost
realizate și serviciile medicale sunt asigurate.
Valoare maximă ﬁnanțare: Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși echivalentul în
lei a maxim 5.000.000 euro
Contribuția beneﬁciarului: 2-5%
Dată limită: apel nelansat (lansare preconizată în 2016).
Ghidul solicitanului: hhp://www.fonduri-ue.ro/ﬁles/programe/CU/POCU-2014/06.11/Ghid.AP4.pdf

ü
ü

ü
ü
ü
ü

Fonduri Structurale – Programe
Operaţionale
•

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – (AP 8, OS 8.1) Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și sociale

•

Obiec5v: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, îmbunătățirea calității şi a
eﬁcienței îngrijirii spitaliceșT de urgență, creşterea gradului de acoperire cu servicii
sociale;
Solicitanți eligibili: Unităţi AdministraTv Teritoriale (APL), parteneriate între acestea
şi Ministerul Sănătății, furnizori de servicii sociale de drept public sau privat,
acreditaţi conform legii, parteneriate între acesta și autoritățile și insTtuțiile publice
locale;
Ac5vități eligibile: construcția/reabilitarea/modernizarea/exTnderea, dotarea
centrelor comunitare integrate socio-medicale, reabilitarea/modernizarea/
exTnderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din
reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineﬁciente, reabilitarea/modernizarea/
exTnderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe, construcţia/ dotarea
spitalelor de urgenţă regionale;
Valoare maximă ﬁnanțare: 17 milioane Euro
Dată limită: apel nelansat (lansare preconizată în 2016)
Detalii duplimentare: hhp://www.fonduri-ue.ro/por-2014#implementare-program.

•

•

•
•
•

Fonduri Structurale – Programe Operaţionale
•

ü

ü
ü

ü
ü
Ø
Ø
ü
ü

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE - AP 1, Acțiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu
acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI
internaționale
Obiec5v: Sprijinirea proiectelor de CD (cercetare dezvoltare) și Inovare care parTcipă direct la
compeTțiile ORIZONT 2020, care complementează obiecTvele unor apeluri propuse pentru
compeTțiile ORIZONT 2020 sau care se adresează întăririi capacității administraTve a insTtuțiilor de
CD si Inovare din România de a realiza aplicații pentru proiecte și apeluri la nivel European si
mondial.
Solicitanți eligibili: Organizații de cercetare, întreprinderi cu obiect de acTvitate cercetare
dezvoltare.
Ac5vități eligibie: Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizații de cercetare cât și pentru
întreprinderi , proiecte de cercetare-inovare pentru întreprinderi mici și mijlocii, proiecte suport
pentru organizații de cercetare , proiecte de invesTții în infrastructura CD pentru organizații de
cercetare
Valoarea grantului: variabilă
Contribuția beneﬁciarului:
Pentru organizaTi de cercetare - 0% din costurile eligibile.
Pentru întreprinderi, cotele de ﬁnanțare se calculează ca procent din costurile eligibile ale
proiectului, pe categorii de acTvităT şi în funcție de Tpul întreprinderii (mare, mijlocie, mică).
Dată limită: apel nelansat.
Ghidul solicitantului:
hhp://www.fonduri-ue.ro/images/ﬁles/programe/COMPETITIVITATE/POC/06.11/
Ghid.solicitant.pdf

Fonduri Structurale – Programe Operaţionale
•

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - Axa prioritară 7 - Diversiﬁcarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

ü
ü

Obiec5v : Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turisTce
Solicitanți eligibili: autorități și insTtuții ale administrației publice locale și
parteneriate între acestea
Ac5vități eligibile: Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură
ruTeră, rețele de captare și transport) în conformitate cu prevederile OG nr.
109/2000, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, crearea şi exTnderea
infrastructurii de agrement, inclusiv a uTlităţilor aferente, amenajarea obiecTvelor
turisTce naturale de uTlitate publică precum şi crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de uTlitate publică; dezvoltarea de infrastructuri publice la
scară mică pentru valoriﬁcarea atracțiilor turisTce, acTvități de markeTng și
promovare turisTcă a obiecTvului ﬁnanțat.
Valoare minimă eligibilă: 100 000 Euro
Valoare maximă a inves5ției: 5 milioane Euro
Contribuția beneﬁciarului: 2% din costurile eligibile.
Dată limită: 2 decembrie 2016.

ü

ü
ü
ü
ü

Alte ﬁnanţări
•

PROGRAMUL “LIVING WELL WITH DEMENTIA”

•
•

Finanțator: Comisia Europeană și Guvernul României
Obiec5v: Finanțarea proiectelor care propun soluții de dezvoltare a unor modele
sustenabile de îngrijire a populației în curs de îmbătrânire.
Solicitanți eligibili: Întreprinderi (în special IMMuri), insTtuṭii sociale, de sănătate ṣi
îngrijire, sectorul TIC, centre de cercetare ṣi universităṭi, asociaṭii, autorităṭi publice.
Consorțiul parTcipant trebuie să ﬁe compus din cel puTn 3 organizații independente
eligibile (persoane juridice) din cel puțin 3 state partenere diferite din cadrul
programului. Consorțiul trebuie să includă cel puțin un partener de afaceri eligibil.
Consorțiul trebuie să includă cel puṭin un uTlizator ﬁnal eligibil.
Ac5vități eligibile: Sprijinirea iniṭiaTvelor de colaborare inovatoare, transnaționale și
mulTdisciplinare orientate clar spre piață și cu valoare adaugată pentru diferitele
Tpuri de uTlizatori ﬁnali. O prioritate-cheie este aceea de a reuni tehnologii și servicii
pentru a crea soluțiii bazate pe TIC care răspund aspirațiilor și provocărilor pentru
bunăstarea persoanelor cu demenṭă ṣi a comunităṭilor lor (familie, îngrijitori,
comunitate locală, furnizori de servicii, sisteme de îngrijire, etc.).
Valoarea grantului: variabilă.
Termen limită: 26 mai 2016.
Documentele programului: hhp://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2016/

•

•

•
•
•

Alte ﬁnanţări

Programul Romania-Ungaria (INTERREG) – Axa 4 – Imbunata5rea serviciilor de
sanatate (Cooperare in sanatate si preven5e); PROIECTE STRATEGICE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Prioritate: InvesTții in infrastructura medicală și socială care să contribuie la
dezvoltarea națională, regională si locală
Arie eligibilă: Județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis (Romania); Szabolcs-SzatmárBereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád (Ungaria)
Solicitanți eligibili: autorități și insTtuții publice cu sediul (sau ﬁliala) în aria eligibilă
Parteneriatul va conține maximum 6 enTtați și este obligatoriu ca cel puTn una sa ﬁe
din Ungaria iar una din Romania
Depunere in două faze: depunerea ideii de proiect și dacă aceasta este acceptata se
va depune apoi intreaga propunere de proiect;
Ac5vități eligibile: Vor ﬁ ﬁnanțate acțiuni de amploare și cooperare romano-ungară
cu beneﬁcii clare la nivelul ariei de implementare – invesTții în infrastructură
(inclusiv telemedicală și e-sănătate), achiziționare echipamente, acțiuni de
promovare a screening-urilor și acțiuni de conșTenTzare, schimburi de experiență
ș.a.m.d.
Contribuția beneﬁciarului: 2% (Romania), 5% (Ungaria)
Buget es5ma5v alocat per proiect: 8 500 000 EUR – 13 905 000 milioane EUR
Ghidul a fost lansat spre consultare pană in 20 aprilie 2016; se preconizeaza lansarea
apelului în următoarea perioadă.
Detalii duplimentare: hhp://2014.huro-cbc.eu/en/; hhp://brecoradea.ro/index.php/
programe/interreg-v-a-romania-ungaria

Vă mulţumesc pentru atenţie!
CONTACT: OFFICE@FUNDATIA-AMFITEATRU.RO
TELEFON: 021-312.58.40
ADRESA: STRADA POPA TATU, NR. 68, SECTOR 1, BUCUREŞTI

