Către Ministerul Fondurilor Europene

Observații și propuneri fonduri-structurale.ro referitoare la proiectul de OUG pentru
suspendarea, modificarea și completarea unor prevederi din OUG nr. 130/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

18.11.2020
Stimate doamne,
Stimați domni,
Vă transmitem mai jos observațiile și propunerile echipei fonduri-structurale.ro cu privire la textul propus al
proiectului de ordonanță de urgență de modificare a OUG 130, publicat în consultare în data de 10.11.2020 pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene.
Astfel, cu privire la propunerile de modificare ale condițiilor de acordare a microgranturilor, observațiile noastre
vizează atât condițiile de eligibilitate pentru măsura de microgranturi, cât și suma ce poate fi accesată:
1. Cu privire la condițiile de eligibilitate: Apreciem intenția autorităților de a redeschide măsura 1 Microgranturi și de a relaxa condițiile de eligibilitate astfel încât și afacerile înființate în 2019 și care nu au
avut cifră de afaceri de minimum 5.000 de euro să o poată accesa.
Însă considerăm important să accentuăm că atât forma inițială a condițiilor de accesare a
microgranturilor, cât și forma actuală propusă prin prezentul proiect de OUG nu iau în considerare nevoile
celor aproape 10.000 de mici afaceri pornite anul trecut pe liniile de finanțare dedicate antreprenoriatului
din cadrul POCU (România Start Up Plus și Diaspora Start-up). Cele mai multe dintre acestea, s-au înființat
în cursul anului 2019 și s-au operaționalizat parțial în acel an, ceea ce le-ar face eligibile în cadrul liniei de
microgranturi conform noilor modificări.
Totuși, problema principală care le blochează accesul la această linie de finanțare este cerința de a nu
avea angajați la 31.12.2019. Prin particularitatea liniilor POCU și a obligațiilor pe care startup-urile
finanțate în cadrul acestora le au de respectat, aceste afaceri aveau cel puțin 2 angajați la finalul lui 2019,
locuri de muncă ce au trebuit păstrate și în 2020, în ciuda contractării economiei.
Aceste startup-uri sunt în situații dramatice și sunt complet vulnerabile în contextul acestei crize generate
de pandemie. Ele se aflau la început de drum în momentul izbucnirii pandemiei. În plus, multe dintre
acestea au fost și sunt în continuare afectate de restricțiile impuse de autorități, neputându-și desfășura
sau relua activitatea (cafenele, restaurante, locuri de joacă pentru copii, activități recreative ca să numim
doar câteva domenii de activitate puternic afectate).
Solicităm, așadar, renunțarea la condiția ca IMM-ul să nu aibă angajați la 2019 astfel încât accesul la
microgranturi să fie fie deschis și acestor beneficiari, respectiv modificarea, prin acest OUG și a articolului
5, alin.1, lit. a), sub următoarea formă: a) întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv a celor înființate în
2019, din toate domeniile de activitate.
2. Cu privire la suma ce poate fi accesată: Considerăm că pentru a se asigura tratamentul egal al tuturor
aplicanților pe linia de microgranturi (și a celor care au aplicat în prima sesiune de depunere, și a celor
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care vor aplica în contextul redeschiderii acestei linii), este necesar ca suma ce poate fi accesată să fie
stabilită la 2.000 de euro.
În forma actuală a modificărilor propuse la articolul 6, litera b), s-ar putea ajunge la situația ca o afacere
înființată în prima parte a anului 2019 și care nu a avut minimum 5.000 de euro cifră de afaceri, să
acceseze ca microgrant o sumă mai mare față de o firmă cu peste 5.000 de euro (care a accesat
micrograntul în sesiunea deja închisă). Exemplu: pentru o firma înființată în martie 2019, grantul s-ar
calcula ca 415 euro/luna x 9 luni (aprilie-decembrie 2019) = 3.735 euro.
Totodată, și în cazul afacerilor care au fost înființate în doua parte a anului 2019, nevoia de finanțare
pentru redresare este foarte mare, motiv pentru care considerăm necesară acordarea întregului
microgrant posibil, respectiv 2.000 euro, și nu a unei fracțiuni calculate ca 415 euro/luna x nr. luni de
activitate.

Vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare considerați că sunt necesare și vă asigurăm de întreaga
noastră disponibilitate pentru îmbunătățirea documentelor aferente oportunităților de finanțare pentru
sprijinirea mediului de afaceri.
Cu stimă,
Dragoș Jaliu,
Partener & Senior Consultant
fonduri-structurale.ro
Cristina Pojoga,
Partener & Senior Consultant
fonduri-structurale.ro
Raluca Prelucă
Partener & Senior Consultant

fonduri-structurale.ro
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