WORK PROGRAMME 2016
FINANŢARE ÎN CADRUL CELUI DE AL TREILEA PROGRAM ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
2014-2020
CERERE DE PROPUNERI - GRANTURI PENTRU PROIECTE 2016

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) este
nominalizată de către Comisia Europeană pentru a pune în aplicare Programul de
Sănătate.
Granturile pentru proiecte sunt un instrument de finanţare în cadrul celui de Al treilea
program al UE în domeniul sănătăţii 2014-2020.
Programul în domeniul sănătăţii se referă la promovarea sănătăţii în Europa, prin
încurajarea cooperării între statele member, pentru a îmbunătăţi politicile de sănătate de
care beneficiază cetăţenii. Programul îşi propune să sprijine şi să completeze iniţiativele
statelor membre în domeniul sănătăţii.
Programul este pus în aplicare prin programe de activitate anuale, care definesc acţiuni în
domenii prioritare, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 282/2014 privind programul în cauză.
Pe această bază, Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente organizează
anual o cerere de propuneri. Doar propunerile care corespund direct, temei şi descrierii
astfel stabilite în programul anual de activitate vor fi luate în considerare pentru finanţare.
Propunerile care doar abordează domeniul tematic, dar nu corespund descrierii specifice a
unei anumite acţiuni nu vor fi luate în considerare pentru finanţare.
CINE POATE DEPUNE CERERI ?
Pentru a fi beneficiarul unui grant UE pentru proiecte, organizaţia trebuie să fie constituită
în mod legal în: Uniunea Europeană (în oricare din cele 28 de state membre) sau o ţară din
cadrul AELS, care este parte la Acordul privind Spaţiul Economic European şi care a
confirmat participarea la program.
În plus, ţările terţe pot participa la Programul în domeniul sănătăţii dacă sunt îndeplinite
condiţiile necesare, astfel cum se specifică în cererea de proiecte.

Tipul de organizaţie:
Granturile pot fi atribuite organizaţiilor constituite în mod legal, inclusiv autorităţilor
publice şi organismelor din sectorul public, în special instituţiilor de cercetare şi de
sănătate, universităţilor, instituţiilor de învăţământ superior şi organizaţiilor
neguvernamentale. Acestea pot depune o propunere de proiect în calitate de
coordonator sau pot participa în calitate de alt beneficiar.
CARE ESTE NIVELUL DE COFINANŢARE?
În mod normal, 60 % din costurile eligibile ale proiectului pot fi acoperite de contribuţia
UE. Având în vedere natura complementară şi motivaţională a granturilor UE, cel puţin
40 % din costurile proiectelor trebuie să fie finanţate din sursele partenerilor.
În cazuri de utilitate excepţională, proiectele pot primi cofinanţare de până la 80 % din
costurile eligibile. Criteriile de utilitate excepţională sunt definite în programul anual de
activitate. Reţineţi că cheltuielile generale (costuri indirecte) nu sunt eligibile pentru
solicitanţii care primesc un grant de funcţionare de la bugetul Uniunii în perioada în cauză.
PRINCIPII GENERALE:
În cazul finanţării proiectelor se aplică următoarele principii generale:
 principiul de cofinanţare: trebuie să deţineţi propriile resurse financiare sau resurse
financiare ale unor terţi pentru a contribui la costurile proiectului;
 principiul de nonprofit: grantul nu poate avea scopul sau efectul de a produce un
profit pentru organizaţia dumneavoastră;
 principiul de neretroactivitate: puteţi obţine cofinanţare numai pentru costurile
efectuate după data începerii prevăzută în acordul de grant;
 principiul de necumulare: fiecare acţiune poate face obiectul atribuirii unui singur
grant pentru un singur beneficiar (nu puteţi fi plătiţi de două ori pentru acelaşi
cost).
CUM SE DEPUN CERERILE?
Pentru a depune o propunere de proiect se va utiliza sistemul de transmitere electronică.
Informaţii suplimentare vor fi disponibile pe site-ul Chafea după lansarea cereri.
Pentru
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http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
Termenul limita pentru depunerea propunerilor este 2 iunie 2016.

Chafea a publicat mai multe fise de informare pe care le puteti vizualiza la
urmatorul link: http://ec.europa.eu/chafea/health/hp-infosheets_en.html.
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ACŢIUNI COFINANŢATE CU AUTORITĂŢI ALE STATELOR MEMBRE (ACŢIUNI COMUNE)
colaborări inter-ministeriale și a încrederii reciproce în programele de inspecție și
monitorizare între statele membre a Uniunii Europene

Programul în domeniul sănătăţii se referă la promovarea sănătăţii în Europa prin
încurajarea cooperării între statele membre pentru a îmbunătăţi politicile de sănătate
de care beneficiază cetăţenii.
Programul îşi propune să sprijine şi să completeze iniţiativele statelor membre în domeniul
sănătăţii.
Programul este pus în aplicare prin programe de activitate anuale care definesc acţiuni
în domenii prioritare stabilite de Regulamentul (UE) nr. 282/2014 privind programul în
cauză. Pe această bază, Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente
organizează anual cereri de propuneri. Acţiunile comune sunt un instrument de
finanţare în cadrul celui de Al treilea program al UE în domeniul sănătăţii 2014-2020.
CINE POATE PARTICIPA?
Eligibilitatea ţării
Pentru a fi beneficiarul unui grant UE pentru acţiuni comune, autoritatea competentă
trebuie să fie constituită în mod legal în: Uniunea Europeană (în oricare din cele 28 de state
membre), sau o ţară din cadrul AELS, care este parte la Acordul privind Spaţiul Economic
European şi care a confirmat participarea la program.
În plus, autorităţile competente din ţările terţe pot participa la Programul în domeniul
sănătăţii dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. Organismele din sectorul public şi
organismele neguvernamentale din ţările menţionate mai sus pot participa la acţiuni
comune dacă sunt mandatate de autorităţile competente printr-o procedură
transparentă.
CARE ESTE NIVELUL DE COFINANŢARE?
Pentru acţiuni comune, contribuţia UE este de 60 % din costurile totale eligibile, în cazuri
de utilitate excepţională aceasta putând fi de până la 80 %. Criteriile de utilitate
excepţională sunt definite în programul anual de activitate.
Principii generale:
În cazul finanţării acţiunilor comune, se aplică următoarele principii generale:
 principiul de cofinanţare: trebuie să deţineţi propriile resurse financiare sau resurse
financiare ale unor terţi pentru a contribui la costurile proiectului;
 principiul de nonprofit: grantul nu poate avea scopul sau efectul de a produce un
profit pentru organizaţia dumneavoastră;
 principiul de neretroactivitate: puteţi obţine cofinanţare numai pentru costurile
efectuate după data începerii prevăzută în acordul de grant;
 principiul de necumulare: fiecare acţiune poate face obiectul acordării unui singur

grant pentru un singur beneficiar (nu puteţi fi plătiţi de două ori pentru acelaşi
cost).
CUM SĂ PARTICIPAŢI?
Comisia Europeană va trimite invitaţii tuturor statelor membre ale UE şi altor ţări
participante la cel de Al treilea program în domeniul sănătăţii, solicitându-le să numească
participanţii la acţiunile comune incluse în programul anul de activitate.
DOMENIILE ACTIUNILOR COMUNE PENTRU ANUL 2016 SUNT:
JA-01-2016 - Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and
linkage to care (€ 2 000 000 EU co-funding)
JA-02-2016 - Action on chronic diseases (€ 5 000 000 EU co-funding)
JA-03-2016 - Tobacco control (€ 2 000 000 EU co-funding)
JA-04-2016 - Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections(€ 4 000
000 EU co-funding)
JA-05-2016 - Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells (€
800 000 EU co-funding)
http://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2016_en.htm

Cerere de proiecte 2016
Call HP-ERN-2016: European Reference Networks / Framework Partnership
Agreements
Termenul limita pentru depunerea acestei propuneri este 21 iunie 2016.
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Pentru informatii suplimentare persoanele de contact sunt:



Dr. Mariana Postolache, marianap@ms.ro, tel.021.307.26.63, Mb.0727 667 997;
Psih. Diana Vîrtaci, diana.virtaci@ms.ro, tel.021.307.26.19, fax. 021.312.14.33,
Mb.0745111583.

