APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE DE INTERES COMUN
PROGRAMUL COMUNITAR CEF TELECOM

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ,
GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENȚIA EXECUTIVĂ INOVARE ȘI REȚELE, COMISIA EUROPEANĂ

Cod apel:

Încadrarea în
Manualul de
Implementare
CEF
TELECOM
pentru anul
2017:
Obiective:

CEF – TC – 2017 – Apel 2
e-Health – e-Sănătate
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2017-cef-telecom-call-ehealth-cef-tc-2017-2

Secțiunea 3.10 a Manualului de Implementare CEF TELECOM pentru anul 2017
Prioritățile acestui apel au în vedere în mod particular secțiunea 3.10.2.1 a Manualului
de Implementare CEF TELECOM și sunt destinate, în principal, Serviciilor Generice
pentru ePrescription – ePrescriere și Dosarul Pacientului – Patient Summary.
Din punctul de vedere al Serviciilor Generice relevante pentru ePrescription –
ePrescriere și Dosarul Pacientului – Patient Summary, acest apel de proiecte îți
propune să obțină consimțământul Statelor Membre pentru:
-stabilirea unor Puncte Naționale de Contact eHealth;
-facilitarea dezvoltării ePrescription – ePrescriere și Dosarul Pacientului – Patient
Summary pentru toate Statele Membre.
Din punctul de vedere al Serviciilor Generice relevante pentru ERN – European
Reference Networks - Rețeaua de Referință Europeană, acest apel de proiecte îți
propune să obțină consimțământul membrilor ERN pentru:

-inițierea unei platforme cu servicii clinice pentru ERN.
În concluzie, acest apel de proiecte va fi finanțat pentru următoarele două tipuri de
activități principale:
1)ePrescription – ePrescriere și Dosarul Pacientului – Patient Summary:
-Susținere pentru dezoltarea serviciilor generice de către Statele Membre în domeniul
ePrescription – ePrescriere / eDispensation – eDispensă (eExcepție) și Dosarul
Pacientului – Patient Summary, așa cum sunt acestea descrise în eHealth Network –
Rețeaua eSănătate, care să permită conectarea Punctelor Naționale de Contact
eHealth – NCPeH la EU Cross – Border eHealth Information Services (CBeHIS)Serviciile Informatice Transfrontaliere Europene eHealth.
2) ERN – European Reference Networks - Rețeaua de Referință Europeană:
-În mod specific, această componentă a apelului de proiecte permite Statelor Membre
care nu sunt finanțate în acest moment prin CEF (pentru mai multe detalii, poate fi
accesat acest link:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_ehealth2015_projects_hyperlinks_3_0.pdf
să implementeze, testeze și opereze NCPeH care vor permite schimburile ePrescription
– ePrescriere și Dosarul Pacientului – Patient Summary.
Solicitanți
eligibili
pentru acest
apel de
proiecte:

-Unul sau mai multe State Membre,
-Cu consimțământul Statelor Membre sau a Țărilor EEA http://www.efta.int/eea European Economic Area – Spațiul Economic European -consimțământ exprimat
pentru entități legale susținute de autorități naționale responsabile pentu eHealth
-ERN – European Reference Networks - Rețeaua de Referință Europeană – în
calitate de consorții ce funcționează sub egida Directivei 2011/24/EU privind aplicarea
drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere.
Mai multe detalii cu pivire la Rețeaua de Referință Europeană se po obține accesând
linkul:
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
-Prioritatea va fi oferită noilor țări care sunt dispuse să promoveze schimbul
ePrescription – ePrescriere / eDispensation – eDispensă (eExcepție) și Dosarul

Pacientului – Patient Summary.
Durata
maximă de
desfăşurare a
proiectelor de
interes
comun:
Buget apel:

48 luni

- 9 milioane €
Valoarea
maximă a
finanţării
acordate:
Termen
limită pentru
avizarea
anexelor în
procesul de
depunere a
aplicațiilor și
transmitere a
documentelor
către Agenția
INEA:
Calendar
Indicativ:

Documente
utile:

-Până la 75% din costurile totale eligibile

-Cu 15 zile înainte de termenul limită de depunere (cel târziu până la data de

06.09.2017) - Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul
Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

Deschiderea apelului de proiecte: 06 Mai 2017
Termenul limită de depunere la Comisia Europeană: 21 Septembrie 2017
Perioada de evaluare a aplicațiilor: Octombrie-Decembrie 2017 (estimativ)
Consultarea Comitetului CEF: Ianuarie 2018 (estimativ)
Adoptarea Deciziilor de Selecție: Februarie 2018 (estimativ)
Pregătirea Semnării Contractelor de Finanțare: Iunie 2018 (estimativ)
Documentaţia completă poate fi găsită la adresa de Internet
de unde pot fi descărcate:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/applyfunding/2017-cef-telecom-call-ehealth-cef-tc-2017-2
1. Documentele Apelului de Proiecte
2. Referințe pivind reglementări europene

3. Formularele de Aplicare (A,B,C,D)
4. Formulare pentru verificarea capacității financiare
5. Ghiduri și alte documente utile
6. Alte informații specifice pentru apelul de proiecte de interes comun.
Alte
specificații:

Orice clarificări pot fi solicitate la numărul de fax: 021-311.39.19, la numărul de tel.
021-311.41.12 sau la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale –
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, B-dul Libertăţii
nr. 14, sector 5, Bucureşti.
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