Către: Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Referitor la Ghidului solicitantului Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural AP
4/PI 9.v/OS 4.16
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:
2. Eliminarea procentului minim de întreprinderi sociale cu domeniul de activitate prelucrarea
și comercializarea produselor agricole. Așa cum Ghidul Solicitantului detaliază, nevoile care ar
putea fi acoperite prin crearea de întreprinderi sociale nu sunt limitate la acest domeniu, ci
din contră, „entități ale economiei sociale sunt prezente în aproape toate sectoarele
economice” (GS, pag. 3). Mai mult, Ghidul Solicitantului precizează că „România înregistrează
un deficit serios faţă de media UE-25 în domeniul capacităţii de a furniza servicii sociale, de
educaţie şi sănătate. De asemenea, România are un deficit serios în domeniul protecţiei
mediului, mai ales în ceea ce priveşte colectarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor şi
administrarea ariilor protejate. Tot acest deficit ar trebui să fie privit ca o zonă firească şi
necesară în care să fie susţinută dezvoltarea întreprinderilor sociale” (GS, pag. 3). În ghidul
solicitantului nu există precizări cu privire la nevoie de finanțare într-o proporție atât de mare
(minimum 60%) a întreprinderilor sociale care să activeze în prelucrarea și comercializarea
produselor agricole. Logica prezentului apel de proiecte în forma actuală nu ar putea adresa
decât într-o mică măsură domeniile pe care însuși Ghidul Solicitantului le detaliază în Capitolul
1. Semnalăm faptul că această limitare artificială și forțată a domeniilor eligibile va crea un
risc real de nesustenabilitate a proiectelor/afacerilor sociale sprijinite.
3. Eliminarea obligației angajării în cadrul întreprinderilor sociale a unui anumit număr de
tineri NEETs. Această prevedere limitează artificial condițiile de înființare a viitoarelor
întreprinderi sociale. Va fi încurajată înființarea de întreprinderi sociale în zone cu un număr
mai mare de tineri NEETs, în locul înființării întreprinderilor în funcție de cerințele pieței –
aceasta va contribui la riscul ca viitoarele astfel de proiecte să nu fie sustenabile.
4.

Introducerea cheltuielilor asigurării sustenabilității planurilor de afacere ca eligibile în
cadrul proiectului. Considerăm un non-sens din perspectiva managementului de proiect
includerea unei activități obligatorii (!), dar care să aibă loc în afara perioadei de
implementare a proiectului. Resursele pentru realizarea acestei activități sunt considerabile
(umane, materiale, transport etc.), iar imposibilitatea asiguării lor din finanțare va genera
dificultăți pentru administratorii de grant, precum și presiune suplimentară asupra bugetelor
lor. Includerea etapei de monitorizare a sustenabilității în perioada de implementare a
afacerii va asigura, totodată, o mai bună responsabilizare a administratorilor de grant privind
monitorizarea sustenabilității afacerilor sprijinite.

5. Eliminarea limitării cheltuielilor cu resursa umană în cadrul planurilor de afaceri selectate.
Având în vedere multiplele modele de business pe care o întreprindere socială poate să le
________________________________________________________________________________
Fonduri-structurale.ro, Adresa: str. Colonel Constantin Blaremberg, nr 4-6, sector 1, Bucuresti, Romania;
tel. 021 317 80 00, e-mail: structuralcg@fonduri-structurale.ro

urmeze, limitarea includerii în bugetul de minimis a unor categorii de cheltuieli va limita
artificial tipurile de afaceri care pot fi înființate în cadrul apelului. Mai mult, având în vedere
obligațiile privind realizarea angajărilor chiar și înainte de operaționalizarea afacerii, lipsa
sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu resursa umană va crea presiuni
suplimentare la nivelul afacerilor, punând în pericol sustenabilitatea acestora.
6.

Reducerea condițiilor aplicate pentru obținerea punctajului maxim la subcriteriul 2.2. la
peste 15 întreprinderi (pentru punctaj maxim de 6 puncte) și reorganizarea în consecință și a
celorlalte praguri de punctaj. Considerăm că această condiție va genera o structurare
nerealistă a bugetelor de către administratorii de grant cu risc potențial de neîndeplinire a
indicatorilor și consecințe dramatice atât pentru beneficiarii de minimis și administratorii de
grant, cât și pentru AM POCU.

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
www.fonduri-structurale.ro
Cristina Pojoga,
Partener & Senior Consultant
www.fonduri-structurale.ro
Raluca Prelucă
Partener & Senior Consultant
www.fonduri-structurale.ro
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