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CERERE PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ANUAL DE LUCRU 2020 AL COMISIEI EUROPENE PARTEA A II-A

PROGRAM: CEL DE-AL TREILEA PROGRAM DE ACȚIUNE COMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII (2014-2020)
Referinṭă: HP-PJ-2020-2
Domenii vizate: sănătate publică, schimb de bune practici, inovare, cercetare, cooperare, etc.
BUGET/SUMĂ ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

2.400.000 €
cofinanțare de până la 60%;
în cazuri de utilitate
excepțională, se poate
ajunge la 80%

10 iunie 2020
(ora 17:00 la
Luxemburg)

BENEFICIARI

entităţi publice şi private, inclusiv
administraţii locale, regionale şi
naţionale, institute de cercetare,
universități, instituții de sănătate,
asociaţii de profil, furnizori din
domeniu, ONG-uri, etc.

Obiective, context, tematici:

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

Uniunea Europeană, Norvegia,
Islanda, Marea Britanie şi
Republica Moldova, BosniaHerţegovina și Serbia (cu
aceste 3 state, UE are
acorduri bilaterale)

Informații suplimentare:

Finanţarea proiectelor se face potrivit priorităţilor menţionate în cadrul programului de
lucru anual – 2020.

✓ Durata maximă a unui
proiect este de 36 de luni.

Programul de lucru 2020 este bazat pe următoarele obiective:
1. Promovarea sănătății, prevenirea bolilor și stimularea mediilor de îngrijire pentru stiluri
de viață sănătoase;
2. Protejarea cetățenilor Uniunii împotriva amenințărilor grave de sănătate
transfrontaliere;
3. Contribuţie la dezvoltarea unor sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și durabile;
4. Facilitarea accesului la o asistență medicală mai bună și mai sigură pentru cetățenii
Uniunii.

✓ Aplicația poate fi depusă
în oricare limbă oficială a UE,
dar responsabilii CHAFEA
recomandă utilizarea limbii
engleze.

Context al lansării acestei cereri de propuneri:
Forța de muncă europeană în domeniul sănătății se confruntă cu provocări majore din
cauza îmbătrânirii populației, a unei cereri mai mari de noi modele de asistență primară și
a unei îngrijiri mai bine integrate și mai centrate pe pacienți și a creșterii bolilor cronice,
într-un context mai larg de constrângeri bugetare persistente.
În plus, forța de muncă în domeniul sănătății îmbătrânește rapid, în timp ce reducerile
financiare compun modele mai largi de migrație și provoacă deficiențe severe de forță de
muncă în diverse state membre. În cele din urmă, mai multe regiuni ale UE se confruntă
cu problema așa-numitelor „deșerturi medicale”, cu un număr scăzut de medici.
Devine mai mult decât urgent să se promoveze reforme bazate pe dovezi pentru a
rezolva provocările cu care se confruntă forța de muncă europeană în domeniul sănătății,
prin acțiuni axate pe cele 3 axe: politicile de păstrare a cadrelor medicale, deșerturile
medicale și reorientarea/transferul sarcinilor.

✓ Pentru înregistrarea
aplicației, se folosește numai
platforma Funding & Tender
Opportunities.
✓ Parteneriatele trebuie să
fie formate din entități juridice
diferite (independente una
față de cealaltă) din cel puțin
3 țări participante la programul
în domeniul sănătății.
✓ Pentru fiecare tematică va
fi finanţat un singur proiect.
✓ Perioada de demarare a
implementării proiectelor:
noiembrie-decembrie 2020.
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Tematici deschide pentru finanţare:
Acordurile de finanțare vor fi încheiate în legătură cu următoarele subiecte specifice:
•Tema PJ-01-2020-1: Sprijin pentru reformele din domeniul forței de muncă din domeniul
sănătății - Inițiative privind politicile de păstrare a cadrelor din sănătate; bugetul alocat
este de 800.000€
•Tema PJ-01 -2020-2: Sprijin pentru reformele din domeniul forței de muncă din
domeniul sănătății - Inițiative privind „deșerturile” medicale; bugetul alocat este de
800.000€
* Un deșert medical este o zonă geografică în care densitatea profesioniștilor sau a
unităților din sectorul sănătății, în special medicii, este, comparativ cu populația și nevoile
sale, semnificativ mai mică decât în restul țării.
• Tema PJ-01-2020-3: Sprijin pentru reformele din domeniul forței de muncă din domeniul
sănătății - Inițiative privind transferul sarcinilor; bugetul alocat este de 800.000€.
Sursă de informare şi documentație:
textul cererii: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/callfiche_hp-pj-02-2020_en.pdf
website-ul agenției CHAFEA: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en
ghidul solicitantului:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/gfa_hp_en.pdf
pagina oficială cu cele 3 tematici: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094
503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
ityCode=null;callCode=HP-PJ-20202;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchT
ableState
Informaţii suplimentare despre politica de sănătate a UE:
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_ro
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimentație (CHAFEA)
este mandatată de Comisia Europeană cu punerea în aplicare a unor părți din cel de-al
treilea program pentru sănătate al UE și va fi responsabilă de acestă cerere de propuneri.
12, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxemburg
LUXEMBURG
E-mail : CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu

✓ Toți solicitanții trebuie să
se înregistreze pe Portalul
participanților înainte de
expirarea termenului limită și
să încarce documentele
necesare care arată statutul și
statutul juridic. Părțile asociate
se pot înregistra ulterior (în
timpul pregătirii grantului).
✓ Pe platforma CE pentru
căutare de parteneri, la
momentul redactării prezentei
fişe de prezentare, sunt
disponibile 4 propuneri de
parteneri.
✓ Punctele Naționale de
Contact (PNC) sunt experții
naționali pentru programul de
sănătate din statele membre
și țările participante.
Reprezentanții PNC sunt
numiți de ministerele lor
naționale de sănătate.
Rolul specific al PNC-urile
este de a ajuta Agenția
Executivă pentru
Consumatori, Sănătate,
Agricultură și Alimentație
(Chafea) în:
- implementarea programului
de sănătate al UE la nivel
național;
- diseminarea rezultatelor
programelor de sănătate;
- informații despre impactul
generat al programului de
sănătate în țările respective.
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Punctul Naţional de Contact pentru România, aşa cum este comunicat pe website-ul
CHAFEA este:
Dr. Mariana Postolache
Ministerul Sănătăţii
Unitatea pentru Coordonarea şi Implementarea Programelor
marianap@ms.ro
tel: +40 21 30 72 663
fax: +40 21 31 21 433

