Comisia europeană pune la dispoziţia celor interesaţi finanţări pentru cercetare şi
inovare în domeniul sănătăţii, banii fiind disponibili prin programul “Orizont Europa”
(Horizon Europe) 2021-2027, program ce continuă şi dezvoltă pe cel denumit anterior
“Orizont 2020”. HaDEA, noua Agenţie executivă europeană pntru sănătate şi digital, este
mandatată să gestioneze cercetarea în sănătate”.
Baza legală a acestei finanţări:
Regulamentul UE 2018/1046 al Parlamentului european şi al Consiliului privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (link ataşat pentru versiunea în limba
română);
Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului european şi al Consiliului din 28 aprilie 2021
de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa;
Ghidul programului Orizont Europa 2021-2027 (link ataşat) şi anexele generale ale acestuia.

“Orizont Europa” are 3 piloni de intervenţie, iar în cadrul pilonului II “Provocări globale și
competitivitate industrială europeană”, programul prevede finanţări tematice grupate în 6
clustere, după cum urmează: 1. Sănătate, 2. Cultură, creativitate și societate incluzivă, 3.
Securitate civilă pentru societate, 4. Digital, industrie și spațiu, 5. Climă, energie și mobilitate
şi 6. Alimentație, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu.
În plus față de aceste clustere, acțiunile directe non-nucleare ale Centrul comun de cercetare
(CCR) în cadrul acestui pilon vizează generarea de dovezi științifice de înaltă calitate pentru
politici publice eficiente și accesibile.

Până la 21 septembrie a.c. sunt deschise următoarele linii de finanţare în cadrul clusterului 1
„Sănătate” (programul anual de lucru 2021-2022 al Comisiei este disponibil pe pagina
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wpcall/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf ):






„A rămâne sănătos într-o societate care se schimbă rapid” (link ataşat către finanţări
pentru 4 tematici: „Către o înțelegere moleculară și neurobiologică a sănătății mintale
și a bolilor mintale în beneficiul cetățenilor și pacienților”, „Healthy Citizens 2.0 Sprijinirea abilitării digitale și a alfabetizării pentru sănătate a cetățenilor”, „O foaie de
parcurs pentru prevenirea personalizată”, „Mobilizarea unei rețele de puncte naționale
de contact (NCP) pentru clusterul de sănătate”); bugetul prevăzut este de 69.000.000
EUR,
„Să trăiești și să lucrezi într-un mediu care promovează sănătatea” (link ataşat către
finanţări pentru 3 tematici: „Calitatea și sănătatea aerului din interior”, „Impactul
schimbărilor climatice asupra sănătății, costurile și beneficiile acțiunii și inacțiunii”,
„Expunerea la câmpuri electromagnetice (CEM) și sănătatea”; bugetul prevăzut este
de 130.000.000 EUR,
„Parteneriate în sănătate” (link ataşat); bugetul prevăzut este de 200.000.000 EUR,










„Abordarea bolilor și reducerea aspectelor legate de morbiditate” (link ataşat către
finanţări pentru 7 tematici: „Îmbunătățirea asistenței de îngrijire paliativă de
supraviețuire și îngrijire la sfârșitul vieții pacienților cu cancer”, „Construirea unei
platforme europene de inovare pentru reutilizarea medicamentelor”, „Abordări
inovatoare pentru îmbunătățirea cercetării bolilor legate de sărăcie în Africa
subsahariană”, „Validarea clinică a soluțiilor de inteligență artificială (AI) pentru
tratament și îngrijire”, „O foaie de parcurs către crearea parteneriatului european
privind rezistența antimicrobiană One Health (OH AMR)”, „Construirea unui
parteneriat european pentru pregătirea pandemică”, „Medicină personalizată și boli
infecțioase: înțelegerea răspunsului individual al gazdei la viruși (de ex. SARS-CoV2)”; bugetul prevăzut este de 263.000.000 EUR,
„Misiune Cancer” (link ataşat); bugetul prevăzut este de 3.000.000 EUR,
„Garantarea accesului la asistență medicală inovatoare, durabilă și de înaltă calitate”
(link ataşat către finanţări pentru 3 tematici: „Îmbunătățirea calității îngrijirii și a
siguranței pacienților”, „Instrumente de sprijin pentru decizii bazate pe date pentru o
mai bună prestare a asistenței medicale și elaborarea de politici, cu accent pe cancer”,
„Rețea de achiziții inovatoare în domeniul sănătății”); bugetul prevăzut este de
70.000.000 EUR,
„Deblocarea întregului potențial al noilor instrumente, tehnologii și soluții digitale
pentru o societate sănătoasă” [(link ataşat către finanţări pentru 3 tematici:
„Dispozitive medicale inteligente și implantarea lor chirurgicală pentru utilizare în
setări constrânse de resurse”, „Terapii avansate de generație următoare pentru tratarea
bolilor cu prevalență și sarcini ridicate cu nevoi medicale nesatisfăcute”, „Instrumente
inovatoare pentru utilizarea și reutilizarea datelor de sănătate (în special a fișelor
medicale electronice) și/sau registre de pacienți)]; bugetul prevăzut este de
115.000.000 EUR,
„Menținerea unei industrii de sănătate inovatoare, durabile și competitive la nivel
global” (link ataşat către finanţări pentru 3 tematici: „Produse farmaceutice
ecologice”, „Dezvoltare, achiziții și gestionare responsabilă a noilor antimicrobiene”,
„Promovarea unei etichete mHealth de încredere în Europa: adoptarea specificațiilor
tehnice pentru calitatea și fiabilitatea aplicațiilor de sănătate și bunăstare”); bugetul
prevăzut este de 44.000.000 EUR.

94 de propuneri de parteneriat sunt disponibile pe platforma dedicată căutărilor de colaborare
de pe portalul „Funding and Tenders Opportunities”.
Eligibilitate şi consorţii:
Pentru finanţările acestei cereri sunt eligibile entităţile publice şi private cu personalitate
juridică din statele membre şi ţările asociate la program (detalii în ghidul beneficiarului);
consorţiile de proiect pot avea coordonatori doar entiăţi din statele membre şi trebuie să
reunească minimum alţi 2 parteneri din statele membre şi ţările asociate la program.

Date generale despre cluster-ul „Sănătate”:
Obiectivele acestui cluster includ îmbunătățirea și protejarea sănătății și bunăstării cetățenilor
de toate vârstele prin generarea de noi cunoștințe, dezvoltarea de soluții inovatoare și

integrarea, acolo unde este relevant, a unei perspective de gen pentru a preveni, diagnostica,
monitoriza, trata și vindeca bolile.
Alte obiective includ dezvoltarea tehnologiilor de sănătate, atenuarea riscurilor pentru
sănătate, protejarea populațiilor și promovarea unei sănătăți bune și bunăstare în general și la
locul de muncă. În cele din urmă, acest cluster își propune, de asemenea, să facă sistemele de
sănătate publice mai rentabile, echitabile și durabile, să prevină și să abordeze bolile legate de
sărăcie și să sprijine și să permită participarea și autogestionarea pacienților.
Impacturile preconizate ale acestui cluster sunt conținute în Planul strategic Orizont Europa
2021-2024 disponibil pe pagina web:
file:///C:/Users/32486/AppData/Local/Temp/KI0321119ENN.en.pdf .

Domenii de intervenție în cadrul finanţărilor din acest cluster:
- sănătate pe tot parcursul vieții;
- factorii determinanți ai mediului și sănătății sociale;
- boli netransmisibile și rare;
- boli infecțioase, inclusiv boli legate de sărăcie și boli neglijate;
- instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire, inclusiv medicina
personalizată;
- sisteme de îngrijire a sănătății.

Cu stima,
Echipa UNCJR

