POIM - Axa 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19
Obiectiv specific
Alocare financiară
Depunere proiecte

Promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de
sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2
Proiecte de tip A – 10 mil. Euro
Proiecte de tip B – 40 mil. Euro
19.03.2021 ora 18.00 - 31.03.2022 ora 18.00
Rata de finanţare nerambursabilă este de maxim 100%

Ajutor financiar
nerambursabil

Pentru proiecte de tip A: Valoare maximă finantare per spital - 150.000 Euro
Pentru proiecte de tip B: Valoare maximă finantare per spital - 2.000.000 Euro
Valoarea maximă a finanțării per spital pentru proiecte tipul A și B este de 2.150.000 Euro
Spitalele publice suport COVID, din sistemul sanitar de stat desemnate prin ordin al ministrului
sănătății aflat in vigoare la data depunerii proiectului, prin:

Solicitanți eligibili

▪

Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie, pt spitalele publice suport
COVID, din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora

▪

Alte autorități și instituții publice centrale, pentru spitalele publice suport COVID, din sistemul
sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora

▪

Consilii Județene / consilii locale/ ASSMB pentru spitalele publice suport COVID, din sistemul
sanitar de stat, din rețeaua sanitară a acestora

▪

Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile publice centrale si locale si spitalele
publice aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea / din rețeaua sanitară a acestora,
mentionate mai sus. Cererile de finantare vor fi depuse de catre autoritățile și instituțiile
publice centrale si locale, in calitate de lideri de parteneriat

Un solicitant poate propune spre finanțare investiții care vizează unul sau mai multe spitale publice suport
COVID, din sistemul sanitar de stat
Acţiuni de tip A:

Activități eligibile

Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de
detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen
în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii
Acţiuni de tip B:
Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a
aerului, precum și infrastructura de fluide medicale
Sunt eligibile costurile care au fost angajate și plătite începând cu data de 01.02.2020 sau care
urmează a fi realizate:
Pentru proiecte de tip A:

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

▪

Achiziții și montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de
detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în
atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj

▪

Managementul de proiect, publicitate și audit financiar – max. 10.000 Euro / spital

Pentru proiecte de tip B:

▪

Evaluarea deficiențelor infrastructurii existente prin expertize tehnice și, după caz, studii,
audituri,analize de specialitate în raport cu specificul acțiunii finanțabile, precum și
pregătireadocumentației de avizare a lucrărilor de intervenții / proiectare de specialitate etc., după
caz

▪

Achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a
aerului,precum și la infrastructura de fluide medicale

▪

Managementul de proiect, publicitate și audit financiar – max. 150.000 Euro / spital

cheltuieli aferente contribuției în natură, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli de leasing, cheltuieli cu
achiziția de mijloace de transport pentru managementul operațiunii, cheltuieli cu închiriere, cheltuieli
generale de administrație
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