PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

ING Bank

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Fondul de Urgenţă
pentru persoanele
şi comunitățile
vulnerabile afectate
de criza COVID–19

Fondul de Urgență
urmăreşte
soluţionarea
nevoilor comunităților
și grupurilor
vulnerabile

Organizații sau grupuri de
inițiativă

NOU!
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Activități eligibile








oferirea de alimente de bază,
produse de igienă și sanitare,
medicamente pentru bolile cronice,
îngrijirea corespunzătoare în adăposturile
permanente și temporare,
protecție împotriva contaminării cu virusul
COVID-19 sau pentru a nu aglomera
spitalele publice,
stingerea oricăror altor tipuri de urgențe și
intervenții în lipsa cărora aceste persoane
sau comunități sunt în pericol sau pot pune
în pericol alte categorii vulnerabile.

Valoarea
grantului
Minim
1.000 euro
Maxim
5.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

16 mai
2020, ora
22:00

https://fundati
acomunitarab
ucuresti.ro/20
20/04/09/fond
ul-deurgenta/?fbcli
d=IwAR0PnS
ONcF51rxpIF
BQxFOAn4N9
7YYSDqEJsu
5n6GTQy3LR
d5tkiTjjLJVc
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
personalul din
sănătate implicat
direct în
transportul,
echiparea,
evaluarea,
diagnosticarea şi
tratamentul
pacienţilor infectaţi
cu COVID-19

Creșterea numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

Ministerul Sănătății, singur
sau în parteneriat cu
entități relevante;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.9)

Casa Naţională de
Asigurări de
Sănătate singură sau în
parteneriat cu alte entități
relevante.

Activități eligibile

Măsuri de sprijin pentru medici, personalul
medico-sanitar, personalul paramedical și
personalul auxiliar, implicat direct în transportul,
echiparea, evaluarea, diagnosticarea și
tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.

In cadrul prezentului apel de proiecte vor fi
selectate 2 proiecte, corepunzator tipologiei de
aplicanti eligibili.

Valoarea
grantului
Alocarea
dedicată
atât
regiunilor
mai puțin
dezvoltate
cat și
regiunii
dezvoltate
BucureștiIlfov este
este de
120.000.00
0 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocughidul-sprijinpentrupersonaluldin-sanatateimplicat-directin-transportulechipareaevaluareadiagnosticarea
-sitratamentulpacientilorinfectati-cucovid-19/

APEL NELANSAT
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
persoanele din
grupurile
vulnerabile
(persoane
vârstnice) în
condițiile declarării
situațiilor de
epidemie

Stabilirea unui punct
unic de contact la
nivel național care să
asigure comunicarea
dintre persoanele din
grupurile vulnerabile
afectate de măsurile
luate de autorități în
ceea ce privește
limitarea dreptului de
deplasare și
autoritățile publice
locale și centrale cu
atribuții domeniul
asistenței sociale

Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale



Furnizarea de servicii de sprijin pentru
persoanele vârstnice;

în parteneriat cu actorii
sociali relevanți asistenței
sociale, respectiv
asistenței medical
comunitare cu
reprezentare națională,
singuri sau în consorții



Dezvoltarea si furnizarea de servicii de tip
Call Center.

Asigurarea lichidității
IMM-urilor pe
perioada în care se
manifestă efectele
COVID-19

Microîntreprinderi,
întreprinderi mici sau
mijlocii care depun un
document scris prin care
se angajează să nu
disponibilizeze personalul
existent, până la
31.12.2020

Tipuri de ajutoare:
 ajutor de stat sub formă de garanții pentru
împrumuturi - acordarea de garanții de stat
pentru anumite categorii de credite.
Valoarea maximă cumulată a finanțărilor
garantate de stat care pot fi acordate unui
beneficiar în cadrul acestei facilități este de
10.000.000 lei.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.4)

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Maxim
30.000.000
euro

0%

Apel
nelansat

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocughidul-sprijinpentrupersoaneledin-grupurilevulnerabilepersoanevarstnice-inconditiiledeclarariisituatiilor-deepidemie/

Maxim
800.000
euro

-

Neprecizat

https://www.fn
gcimm.ro/imm
-invest

În cadrul prezentului apel de proiecte va fi finanţat
un proiect care este implementat la nivel național.

APEL NELANSAT

FNGCIMM

Schema de ajutor
de stat pentru
susținerea
activității IMM-urilor
în contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID19
(aprobată prin
Ordonanța de
urgență a
Guvernului nr. 42/
2020 de modificare
a Ordonanţei de
urgenţă nr.
110/2017)
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ajutor de stat sub formă de grant - IMM-urile
care au contractat credite/linii de credit
garantate conform OUG nr. 110/2017
beneficiază de un grant în limita cumului
rezultat din valoarea comisionului de risc, a
comisionului de administrare, aferente
garanției acordate și a dobânzilor aferente
creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult
de echivalentul în lei a 800.000 euro per
întreprindere.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Măsuri de sprijin
decontate din
fonduri europene,
ca urmare a
răspândirii
coronavirusului
COVID-19, pe
perioada stării de
urgență

(aprobate prin
Ordonanță de
urgență a
Guvernului nr. 43
din 6 aprilie 2020)
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Obiectivul
programului
Luarea unor măsuri
urgente, cu caracter
excepțional, în
domeniul social și
economic, care să
sprijine populația
afectată și
persoanele aflate în
nevoie, respectiv
persoane aflate în
carantină, în izolare,
autoizolare

Solicitanți eligibili

Autorităţi publice locale şi
instituţii publice

Autoritățile de
management virează
sumele cuvenite a fi
rambursate beneficiarilor,
aferente cheltuielilor
prevăzute de Ordonanța
de urgență nr. 43/2020,
efectuate de la alte poziții
ale clasificației bugetare
decât titlul 58 „Proiecte cu
finanțare din fonduri
externe nerambursabile,
aferente cadrului financiar
2014-2020“ în contul de
venituri 46.00.04 „Alte
sume primite din fonduri
de la Uniunea Europeană,
pentru programele
operaționale finanțate din
cadrul financiar 20142020“, corespunzător
bugetului din care s-a
asigurat inițial finanțarea
cheltuielilor respective.

Activități eligibile

 Decontarea din fonduri europeneaferente
Programului operațional „Infrastructură
mare“, cheltuielilor cu echipamente medicale,
dispozitive medicale și de protecție medicală,
echipamente pentru transport specializat,
echipamente pentru decontaminare și suport
triaj, utilizate în combaterea răspândirii
coronavirusului COVID-19 (a se vedea
programul următor);
 Decontarea din fonduri europene aferente
Programului operațional „Capital uman“, a
cheltuielilor salariale, transportului,
echipamentelor de protecție medicală, precum
și altor categorii de cheltuieli cu personalul în
domeniul asistenței sociale și comunitare
implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă
aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de
deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a
familiilor care au în îngrijire persoane cu
dizabilități, pe perioada de epidemie cu
COVID-19, și a altor grupuri vulnerabile
identificate;
 Acordarea unui stimulent de risc în cuantum
de 2.500 lei brut pe lună pentru medici,
personalul medico-sanitar, personalul
paramedical, inclusiv personalul auxiliar,
implicat direct în transportul, echiparea,
evaluarea, diagnosticarea și tratamentul
pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada
stării de urgență, din fondul de salarii al unității
angajatoare;
 Decontarea din fonduri europene aferente
Programului operațional „Capital uman“ a
indemnizațiilor acordate în baza art. XI din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
30/2020, cu modificările și completările
ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor
pentru șomaj, companiilor a căror activitate a
fost afectată în mod direct și indirect de
epidemie și care au dispus măsura întreruperii
temporare a activității, ca urmare a intrării în
șomaj tehnic a angajaților.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului
-

-

Termen
limită
Neprecizat

Informații
suplimentare
Monitorul
Oficial al
României nr.
292/ 7 aprilie
2020
http://www.mo
nitoruloficial.ro
/article--eMonitor-339.html
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Procurarea de
echipamente
medicale şi
echipamente de
protecţie pentru
personalul medical
care este implicat
în tratarea
pacienţilor
contaminaţi cu
coronavirus

Finanțarea
echipamentelor
medicale și de
protecție în contextul
pandemiei COVID19

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 5, OS
5.2)
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Solicitanți eligibili

Unităţile sanitare publice,
individual, sau prin
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii şi
Comunicaţiilor, Ministerul
Apărării Naţionale,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă,
unităţi administrativ
teritoriale

Activități eligibile

Cheltuielile realizate sau care urmează să le
realizate din fonduri proprii sau prin alocare de
fonduri de la autorităţile locale sau după caz din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate, vor urma regimul de decontare din
fonduri europene în condiţiile respectării unor
reguli minimale în ceea ce priveşte achiziţia
acestora.

Valoarea
grantului
Maxim
45.000.000
euro
Alocarea
totală:
300.000.00
0 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://mfe.gov.
ro/wpcontent/uploa
ds/2020/04/f8
e5b1f5e553ef
07b817130c9
c48305f.pdf

În categoria echipamentelor medicale cuprinse la
decontare din fonduri europene se includ toate
acele categorii de echipamente medicale care se
utilizează în mod direct/indirect pentru tratarea
pacienţilor bolnavi precum: ventilatoare, staţii de
monitorizare, injectomate, automatizatoare,
izolete, laringoscoape etc.
În categoria echipamentelor de protecţie
medicală se includ: măşti de protecţie,
combinezoane, mănuşi de protecţie, dezinfectanţi
precum şi alte echipamente de protecţie destinate
personalului medical implicat direct/indirect în
tratamentul pacienţilor infectaţi cu coronavirus.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Stabilirea unor
măsuri în domeniul
protecției sociale în
contextul situației
epidemiologice
determinate de
răspândirea
virusului SARSCoV-2, prin
Ordonanţa de
Urgenţă a
Guvernului nr.
30/2020, modificată
de Ordonanţa de
Urgenţă a
Guvernului nr.
32/2020

Asigurarea protecției
sociale pentru
angajaţi şi alte
categorii de
persoane în
contextul situației
epidemiologice
determinate de
răspândirea virusului
SARS-CoV-2

Angajatori
PFA–uri
Întreprinderi individuale
Întreprinderi de familie
Profesii liberale
Sportivii, respectiv cei cu
contracte de activitate
sportivă,
Antrenorii,
Arbitrii etc.
Persoanele fizice cu
drepturi de autor și drepturi
conexe (ex. scriitori,
compozitori, fotografi,
artiști plastici)

Activități eligibile

Beneficiază de ajutor de șomaj toți salariații
acelor angajatori care reduc sau întrerup
temporar activitatea, fie total, fie parțial – pe
perioada stării de urgență și care atestă acest
lucru în baza unei declarații pe proprie
răspundere.
Angajatul în șomaj tehnic va primi 75% din din
salariul de bază corespunzător locului de muncă
ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul
salarial mediu brut, și în perioada de șomaj tehnic
îi vor fi achitate CAS, CASS și impozitele
aferente.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Angajatorul
poate
suplimenta
indemnizația
primită de la
stat, dacă are
resurse
financiare
pentru plata
acelei
suplimentări
până la 75% din
salariul de bază

Depunere
continuă

https://aici.gov
.ro/docs/GhiddeUtilizare.pdf

Pentru PFA, II, IF, liber-profesioniști, contracte
încheiate în baza legii cooperației care întrerup și
ei activitatea, beneficiază și ei, pe perioada stării
de urgență de o indemnizație lunară de 75% din
salariul mediu brut, adică 4072 lei lunar.
Cuantumul ce va fi acoperit din bugetul de stat, în
cazul sportivilor este de 75% din drepturile în bani
aferente contraprestației activității sportive, dar nu
mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
Condiția de bază pe care aceste categorii de
persoane trebuie să o îndeplinească pentru a
beneficia de sprijinul financiar de la stat este
întreruperea activității ca urmare a stării de
urgență determinată de COVID 19.
Achitarea de către AJOFM a sumelor solicitate de
angajatori se va face într-un termen de maxim 15
zile, iar în cazul PFA, contracte de drepturi de
autor, sportivi etc. achitarea sumelor solicitate se
va face într-un termen de maxim 10 zile.

PAGINA 6 DIN 6

8 MAI 2020

