Către: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR)
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Referitor la consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.1, C - IMM sau IMM în
parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic
Având în vedere faptul că AMPOR a lansat în consultare publică ghidul aferent Operațiunii C - IMM sau
IMM în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer
tehnologic, prioritatea de investiţie 1.1, dorim să facem următoarele mențiuni:
1. Apelul este unul non-competitiv, însă în cadrul ghidului nu se menționează care este pragul minim
stabilit pentru care proiectele intră în etapa de contractare.
2. Se menționează faptul că ITT-ul este beneficiar indirect al ajutorului de minimis, vă rugăm să
explicați ce se întâmplă dacă mai multe IMM-uri care nu au un parteneriat cu un ITT in etapa de
depunere a proiectului doresc achiziționarea unor soluții inovative de la același ITT? Considerăm
că există posibilitatea unui blocaj la nivelul proiectelor, chiar dacă acestea au obținut un punctaj
mare în etapa de evaluare.
3. Folosirea următoarei sintagme de la pct. 2.6 ”IMM care în perioada de implementare încheie
contracte de colaborare cu ITT” poate genera confuzii în implementare, în celelalte capitole ale
ghidului fiind menționat faptul că trebuie semnat un contract de prestări servicii cu un ITT.
Considerăm că trebuie folosită o abordare unitară la nivelul întregului ghid.
4. Conform ghidului ”Pentru solicitanții la finanțare care asigură o contribuție mai mare de minimul
de 10% anterior menționat se vor acorda punctaje suplimentare în cadrul grilei de evaluare
tehnică și financiară a proiectului.”. Menționăm că acest aspect nu se regăseste în grila de
evaluare tehnică și financiară.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă solicităm să revizuiți conținutul ghidului.
Vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare considerați că sunt necesare și vă asigurăm de
întreaga noastră disponibilitate pentru a îmbunătăți cadrul de implementare a fondurilor structurale în
România.
Cu stimă,
Dragoș Jaliu,
Partener & Senior Consultant
Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro
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