Către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional

Observații și propuneri fonduri-structurale.ro referitoare la Ghidul Solicitantului aferent
P.I. 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea
serviciilor” publicat în consultare publică pe 14 mai 2020

29.05.2020
Stimate doamne,
Stimați domni,
Vă transmitem următoarele observații și propuneri cu privire la Ghidul menționat mai sus și ne exprimăm speranța
că acestea se vor regăsi integrate în forma finală a acestuia acordând, astfel, șansa cât mai multor IMM-uri de a
accesa această finanțare, în vederea redresării economice, dezvoltării și creării de noi locuri de muncă.
1. Cu privire la valoarea minimă a finanțării (capitolul 2.4, pag. 7): Propunerm reducerea valorii finanțării
nerambursabile de la minim 2 milioane de euro așa cum este prevăzută în prezent la 500.000 euro. Prin
reducerea valorii minime se acordă șansa de a accesa această finanțare unei plaje mai mari de potentiați
beneficiari, dar și unei plaje mai mari de tipuri de proiecte. Această linie de finanțare poate reprezenta
una dintre cele mai utile surse de finanțare pentru relansarea economiei românești în perioada următoare
cu rezultate reale și de impact în termeni de investiții realizate și locuri de muncă create, iar stabilirea
valorii minime la 2 milioane de euro considerăm că limitează accesul multor companii ale căror investiții
nu presupun proiecte complexe care să includă construcții, ci mai degrabă achizitiții de echipamente și
extinderi de capacități existente.
2. Cu privire perioada de depunere (Capitolul 2.1, pagina 7): Propunem eliminarea paragrafului „în funcție
de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată”.
Considerăm că prioritară ar trebuie să fie încurajarea pregătirii unor proiecte de calitate, iar o astfel de
prevedere generează imprevizibilitate, precum și riscul ca, din dorința de a nu rata posibilitatea de a
depune, beneficiarii să depună proiecte care nu sunt complete și de calitatea cea mai bună. Considerăm
că o aborare de tip depunere cu termen limită în care toate proiectele depuse să fie evaluare și ierarhizate
în funcție de punctajul obținut va fi una cu mult mai benefică, încurajând calitatea și generând un mediu
predictibil și constructiv de pregătire și depunere a proiectelor.
3. Cu privire la categoriile de solicitanți eligibili (Capitolul 3.2, pagina 12): Propunem includerea companiilor
de tip „microîntreprinderi” în lista beneficiarilor eligibili pentru această linie de finanțare (fără
introducerea condiției de a avea minim 3 angajați așa cum este prevăzut pe apelul actual pe P.I. 2.2).
Considerăm că prin lărgirea ariei de eligiblitate, linia de finanțare va răspunde mult mai bine nevoilor
existente la nivelul mediului de afaceri cu privire la nevoia de investiții pentru redresarea economică,
dezvoltarea și crearea de locuri de muncă. De asemenea, propunem eliminarea restricției conform cărei
numai companiile mijlocii din mediul rural sunt eligibile. Pentru a răspunde nevoilor actuale ale mediului
de afaceri este necesar să se ofere și companiilor micro și mici din mediul rural oportunitatea de a face
investiții prin intermediul acestei linii de finanțare.
4. Cu privire la lista de cheltuieli eligibile: Propunem includerea în lista cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor
de tip minimis, până la 200.000 euro, cu finanțare de 90%, pentru activități de asistență tehnică precum
consultanță, proiectare etc.
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5. Cu privire la lista de coduri CAEN eligibile și punctarea acestora: Propunem introducerea următoarelor
3 domenii de activitate în rândul celor evaluate cu 15 puncte, în corelare cu SCN 2015-2020, precum și cu
prioritățile și nevoile de redresare economică: Hoteluri și alte facilități de cazare (55-), Restaurante și alte
activități de servicii de alimentație (56-), Activități referitoare la sănătatea umană (86-) și Activități de
servicii în tehnologia informațieisectorul IT (62-).
Vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare considerați că sunt necesare și vă asigurăm de întreaga
noastră disponibilitate pentru îmbunătățirea documentelor aferente prezentului apel, precum și ale altor apeluri
din cadrul POR adresate mediului de afaceri.
Cu stimă,
Dragoș Jaliu,
Partener & Senior Consultant
Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro
Cristina Pojoga,
Partener & Senior Consultant
Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro
Raluca Prelucă
Partener & Senior Consultant
Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro
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