Către: Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate
Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății
Informaționale)
Referitor la Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate
de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel nr. 3.
Având în vedere că Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică proiectul de ghid al
solicitantului menționat mai sus, dorim să facem următoarele propuneri de modificare a acestuia:
1. Prelungirea perioadei pentru depunerea proiectelor. Conform ghidului în consultare, „perioada
pentru depunerea proiectelor este de 20 de zile calendaristice de la lansarea apelului în MySMIS”.
Este necesară alocarea unui timp suplimentar pentru dezvoltarea proiectelor având în vedere:
a. complexitatea proiectelor cae urmează a fi depuse în cadrul prezentului apel, proiecte
prin intermediul cărora se vor dezvolta „produse/servicii/aplicatii TIC inovative care sa
vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice , urmarindu-se trecerea de la
outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare” (conform GS, secțiunea 1.3 Obiective),
b. structura cererii de finanțare și complexitatea documentelor necesare pentru
transmiterea proiectelor (26 de documente conform grilei de verificare a conformitatii
administrative, inclusiv
„contract de credit emis de bancă/instituţie financiar
bancară/nebancară
privind
asigurarea
cofinanțării”
dacă
este
cazul,
„Antecontracte/contracte/comenzi sau alta forma de prestare servicii care sa certifice
valorile asumate la primul indicator de rezultat prestabilit la nivel de proiect” etc.)
2. Diminuarea valorii minime a finanțării nerambursabile acordate pe proiect de la 1.000.000 euro
la 500.000 euro. Având în vedere:
a. specificul liniei de finanțare care își propune sprijinirea produselor inovatoare și
b. contextul actual de cash-flow limitat la nivelul companiilor cu capacitate pentru
dezvoltarea de astfel de produse (în general start-upuri),
solicităm reducerea valorii minime a finanțării până la un nivel pentru care IMMurile solicitante să
poată asigura cofinanțarea proprie, în conformitate cu intensitățile stabilite de schema de ajutor
de stat. Această măsură va asigura accesul la finanțare pentru un număr mai mare de companii cu
potențial disruptiv.
3. Modificarea perioadei de acordare a ajutorului. În tabelul de la secțiunea 1.11 Rata de
cofinanțare este menționată „Perioada de acordare a ajutorului 01/01/2018 - 31/12/2020”.
4. În cadrul grilei de evaluare tehncio - economică: Reformularea subcriteriului 2.1 lit. d). La acest
moment nu este clar ce se punctează în cadrul acestui subcriteriu:
Întreprinderea face parte dintr-un cluster și cu ajutorul infrastructurii realizate prin proiect
îsi întărește poziția în cadrul acestuia:
i. Minim 12 luni de la aderare – 5 puncte
ii. Minim 6 luni de la aderare – 3 puncte
iii. Mai putin de o luna de la aderare – 1 punct
Care a fost intenția finanțatorului pentru acordarea acestui punctaj? O întreprindere trebuie să își
întărească poziția în cadrul clusterului într-un anumit interval de timp după semnarea
contractului de finanțare sau trebuie să fie la momentul depunerii cererii de finanțare membră a
unui cluster de un anumit număr de luni?
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5. În cadrul grilei de evaluare tehncio - economică: Reformularea subcriteriului 2.2. lit. a). La acest
criteriu nu este clar dacă intenția finanțatorului este să puncteze alte proiecte finanțate din
fonduri nerambursabile sau dacă sintagma „surse atrase” se referă spre exemplu și la o investiție
privată/ clienți.
Se demonstrează capacitatea de a susține investiția prin experiența în implementarea și
susținerea cu succes de proiecte finanțate din surse atrase/fonduri comunitare:
i. 1 proiect implementat/în curs de implementare in ultimii 5 ani -1 punct
ii. 2-3 proiecte implementate/în curs de implementare în ultimii 5 ani - 3 puncte
iii. Mai mult de 4 proiecte implementate/în curs de implementare în ultimii 5 ani -5
puncte
6. În cadrul grilei de evaluare tehncio - economică: Reformularea subcriteriului 2.2. lit b). La acest
moment evaluatorii vor acorda 1 punct dacă „Calendarul de implementare este insuficient
detaliat, iar gradul de pregătire a proiectului prin raportare la duratele estimate ale activităților și
succesiunea viitoare a acestora sunt nerealiste”. Acordarea de punctaj pentru intervenții cu astfel
de lacune majore reprezintă un nonsens.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă solicităm să revizuiți conținutul ghidului solicitantului.
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
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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