Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
- observații primite în perioada de consultare publică –
Nr.
crt.

1.

Trimis de

vladimir@
moctezuma.
ro

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

6172/
25.06.20
18

referitor la ghidul publicat spre consultare va formulam cateva
intrebari:
- daca este acceptat ca o parte din cofinantare sa fie realizata prin aportul unui teren pe
care se va realiza proiectul care va fi depus la finantare - daca este acceptat, va rugam
sa specificati clar acest lucru, iar daca nu este acceptat, va rugam sa aveti in vedere
introducerea acestei posibilitati;
- un IMM care nu face parte dintr-un cluster, este eligibil pentru a primi finantare in
cadrul acestui apel de proiecte?
- cum se va putea autoriza in cod CAEN la locul de implementare daca proiectul
presupune construirea unei hale in care sa se desfasoare activitatea? terenul fiind imn
acest moment liber de orice constructie;
- societatea care intentioneaza sa deruleze proiectul, si depune o cerere de finantare in
acest sens, a mai beneficiat de finantare in cadrul poc, dar pentru alt proiect si alte tipuri
de acitivitati, este exclusa de la finantare?
Pag. 9
1.8 Alocarea stabilită
pentru apelul de proiecte

2.

Smart
Alliance
Innovation
Cluster

6194/
25.06.20
18

Alocarea totală pentru
acest
apel
este
de
25.000.000 euro (FEDR),
echivalentul
în
lei
................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna
iulie de 1 EURO = ...... lei.
Alocarea pentru regiuni
mai puțin dezvoltate este
de
18.750.000
euro

Sugestii / Text propus

Alocarea totala pentru acest apel este de 25.000.000
euro (FEDR), echivalentul in lei ................ la cursul
valutar INFOREURO pentru luna iulie de 1 EURO =
...... lei.
Alocarea pentru regiuni mai putin dezvoltate este de
12.500.000 euro (FEDR), echivalentul in lei ................ la
cursul valutar INFOREURO pentru luna iulie de 1
EURO = ...... lei
Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate este de
12.500.000 euro (FEDR), echivalentul in lei ................ la
cursul valutar INFOREURO pentru luna iulie de 1
EURO = ...... lei.

1
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- nu se acceptă, beneficiarul este obligat să asigure partea
financiară de cofinanțare a cheltuielilor incluse în bugetul
proiectului
- da, conform 1.5 Solicitanți eligibili
- nu se finanteaza constructii, doar achizitii terenuri și clădiri (sau detaliat condițiile privind autorizarea codului CAEN la
clădirea/spațiului achiziționată)
- Solicitantul nu trebuie să mai fi beneficiat de sprijin financiar
din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu
derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate,
din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor
proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare.
Nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate,
având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins
indicatorii.

Conform Programului Operațional Competitivitate 2014-2020,
aprobat de către Comisia Europeană, împărțirea alocării pe
regiuni se face astfel:
75% pentru regiunile mai puțin dezvoltate
25% pentru regiunile mai dezvoltate

Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare
(FEDR), echivalentul în lei
................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna
iulie de 1 EURO = ...... lei
Alocarea pentru regiuni
mai dezvoltate este de
6.250.000 euro FEDR),
echivalentul
în
lei
................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna
iulie de 1 EURO = ...... lei.

Sugestii / Text propus
SAU
Alocarea pentru acest apel este de 25.000.000 euro
(FEDR), echivalentul in lei ................

Propunem catre Dvs. aceasta modificare in sensul
repartizarii unei alocari financiare la nivelul Apelului de
proiecte in mod echitabil atat pentru regiunile mai putin
dezvoltate, cat si regiuni mai dezvoltate, in mod
nediferentiat din urmatoarele considerente:
Realizarea unei astfel de repartizari nediferentiate
la nivelul alocarii financiare pentru Apelul de
proiecte nr.2, propuse spre aprobare de catre Dvs.
ofera in egala masura si mod non-discriminatorie
sansa la finantare pentru toti potentialii aplicanti,
inclusiv IMM-uri din regiunile mai dezvoltate.
Toate IMM-urile puternic active in cadrul
sectorului TIC ar trebui incurajate/stimulate sa isi
sporeasca competitivitatea la nivelul activitatii
economice, in egala masura, indiferent de zona de
localizare/provenienta a IMM-ului, avand in
vedere ca acestea:
o reprezinta principalul factor care asigura
stabilitate
sociala
locala/regionala,
stimuland crearea de locuri de munca
stabile, si contribuind semnificativ la
reducerea somajului in arealul de
referinta;
o constituie un contribuitor activ si
sustenabil la dinamica pozitiva a
veniturilor colectate la Bugetul si Taxele
Locale, reflectandu-se astfel pozitiv per
ansamblu economie nationala;
o faptul ca se remarca in cadrul IMM-urilor
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus

-

din regiunile mai dezvoltate o concentrare
strategica directionata in sensul integrarii
tot mai mult de inovare in propria
activitatea economica derulata, nivel de
dezvoltare-inovare care poate fi usor
transferat/reorientat catre IMM-uri din
regiunile mai putin dezvoltate pe baza
exemplului de bune practice/incheierii de
acorduri de colaborare sustenabile
multiregionale
intre
IMM-uri
din
TIC/aderarii IMM-urilor din regiuni mai
putin dezvoltate la clustere de firme din
regiuni mai dezvoltate;
o aceste IMM-uri isi asigura potentialul de
dezvoltare spre a deveni intreprinderi
mari, urmare a valorificarii unor
oportunitati de crestere si dezvoltare;
Totodata, consideram ca nu ar trebui sa existe o
diferentiere in alocarea financiara intre Reg. BI si
celalalte 7 regiuni de dezvoltare ale Romaniei,
luand in considerare impactul pozitiv pe care il
exercita stimularea cresterii competitivitatii tuturor
IMM-urilor centrate in sectorul TIC la nivelul
intregii economii a tarii. Avand in vedere
statisticile nationale care descriu performanta si
competitivitatea economica inregistrata de IMMurilor care activeaza in industria TIC, in orizontul
2011-2016, acestea scot in evidenta urmatoarele:
o cele mai multe IMM-uri din domeniul
TIC se regasesc predominant in regiuni
mai dezvoltate - 4 din 10 companii TIC
erau localizate in cursul perioadei
analizate in Municipiul Bucuresti,fiind
urmate de judetele Cluj, Timis, Brasov
(cf. datelor statistice in clasamentul
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus



national Municipiul se pozitioneaza cu o
pondere de concentrare a IMM-urilor din
sectorul TIC de 40%, fiind urmat
indeaproape de celalalte orase mai
dezvoltate ale tarii – Cluj, Timis, Iasi,
Brasov ce detine ponderi de 10%);
o 4% din toate firmele nationale active in
cadrul sectorului TIC au generat 78% din
totalul veniturilor inregistrate de acest
sector in Romania in perioada de analiza,
dintre care Bucurestiul se pozitiona in
topul oraselor ce a produs 62% din
valoarea totala generata in economie
nationala;
o orase mai dezvoltate precum – Bucuresti,
Cluj, Brasov, Iasi au concentrat principala
forta de munca inalt calificata si activa in
cadrul sectorului TIC, fiind adevarati poli
de competitivitate si dezvoltare ce au
reusit sa atraga si sa angreneze forta de
munca tanara, cu studii de specialitate in
cadrul sectorului in cursul perioadei;
o initiativele derulate in prezent pentru a
incuraja dezvoltarea IMM-urilor din TIC
scot accentueaza in mai departe
necesitatea sustinerii in continuare a
procesului de dezvoltare si crestere a
competitivitatii IMM-urilor acestea fiind
inca insuficiente in raport cu impactul
favorabil si pozitiv pe care il exercita
acestea in economia nationala. Analistii
atrag atentia existentei inca a unui numar
mic de IMM-uri in mediul de afaceri.
Mai mult, avand in vedere experienta apelului
de proiecte anterior nr.1/2016, acesta
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus



demonstreaza existenta unui grad de absorbtie
a fondurilor atrase prin programul POC 221, in
principal de catre IMM-uri active si localizate
in mod predominant in regiuni mai dezvoltate,
ceea ce demonstreaza faptul ca aceste regiuni
concentreaza firme foarte competitive, cu un
ridicat grad de inovare care ar trebui sustinut si
exploatat in continuare. De altfel, consideram
ca ar trebui incurajata in continuare
dezvoltarea acestor IMM-uri din regiunile mai
dezvoltate intrucat ele insele sustin inovarea si
transferul de know-how spre parteneri de
afaceri (IMM-uri) amplasate in orase mai mici.
Reusita lor in mediul de afaceri si orientarea
strategica spre a integra cercetareadezvoltarea-inovarea in activitatea economica
stimuleaza celelalte IMM-uri din orase mai
putin dezvoltate sa realizeze investitii/sa
valorifice diverse oportunitati de finantare
(precum POC 221/Apel 2018) pentru a sustine
dezvoltarea si cresterea competitivitatii in
mediul de afaceri, respectiv ca aceste IMM-uri
sa adere la clustere de firme centrate in TIC
pentru a atinge un nivel de competitivitate si
CDI cat mai performant.
Nu in ultimul rand, unul din obiectivele
majore ale acestui program de finantare il
constituie stimularea activitatii de CDI in
cadrul companiilor, respectiv al IMM-urilor
bazate pe TIC. Conform statisticilor europene
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/R_%26_D_expenditure –
publicate de Comisia Europeana – Romania se
situeaza la nivelul anului 2016 pe penultimul
loc in Europa cu 0,48% din PIB, cheluieli
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Pag 9-10
1.9 Valoarea maximă a
proiectului

Sugestii / Text propus
pentru cercetare, mult sub media Europeana.
In acest sens, nu intelegem de ce ar trebui
facuta o diferentiere intre intre regiunea
Bucuresti-Ilfov si celelalte, in contextul in care
toata tara se situeaza mult sub media
chltuielilor alocate in domeniul cercetariidezvoltarii. Una din propunerile noastre, este
astfel de a elimina diferentierea dintre regiuni
si de a permite un acces neingradit la intregul
buget pentru toate IMM-urile bazate pe TIC
indiferent de regiunea din care provin.
In concluzie, IMM-urile din toata tara (inclusiv cele din
domeniul TIC) se confrunta cu acelasi tip de probleme si
au aceeasi nevoie foarte ridicata de finantare (inclusiv
nerambursabila) indiferent de regiunea in care se afla.
Mai mult, sectorul TIC din Romania este reprezentat intro pondere predominanta de regiune Bucuresti-Ilfov,
aspect ce constituie un argument important in crearea
unui buget mai echilibrat intre aceasta regiune si
celelalte.
Sustinem in acest sens, si metoda folosita in cadrul POC
221 – apel 2015/2016, cand nu au existat discriminari
intre regiunile de dezvoltare (mai dezvoltate, mai putin
dezvoltate) – toate IMM-urile din TIC avand posibilitatea
de a participa la competitie, avand acces la intregul
buget, indiferent de regiunea in care se afla. Aceasta
abordare a determinat o competitie nationala foarte
ridicata, principalul element de selectie trebuind sa fie
punctajul obtinut de proiect si nu regiunea din care firma
provine sau in care implementeaza proiectul.
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate
pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de
stat si schemei de minimis) este de 1.000.000 euro
(echivalent lei).
Valoarea minima a finantarii nerambursabile acordate
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S-a reformulat astfel:
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect
(cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat este de 3.500.000
euro (echivalentul în lei ................ la cursul valutar

Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare
Valoarea
maximă
a
finanțării nerambursabile
acordate
pe
proiect
(cheltuielile
aferente
schemei de ajutor de stat și
schemei de minimis) este
euro
de
2.500.000
(echivalent lei).
Valoarea
minimă
a
finanțării nerambursabile
acordate
pe
proiect
(cheltuielile
aferente
schemei de ajutor de stat și
schemei de minimis) este
500.000
euro
de
(echivalent lei), care includ
cheltuielile
aferente
ajutorului de minimis.

Sugestii / Text propus

Răspuns AM POC / OIPSI

pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de
stat si schemei de minimis) este de 100.000 euro
(echivalent lei), care includ cheltuielile aferente
ajutorului de minimis.
Propunerea noastra de diminuare a valorii minime a
finantarii nerambursabile acordare la 100.000 euro,
respectiv a valorii maxime la 1.000.000 euro, se
fundamenteaza pe urmatoarele argumente:
 Diminuarea acestor valori minime/maxime a
finantarii nerambursabile acordate in cadrul
Apelului de proiecte 2 ofera oportunitatea
finantarii unui numar mai mare de proiecte,
luand in considerare interesul deosebit pe care lau manifestat IMM-urile din sectorul TIC pentru
fondurile POC 221 acordate la nivelul Apelului
de proiecte anterior din anul 2016;
 Dat fiind faptul ca vorbim de un apel destul de
competitiv in plan national, ce suscita interes in
randul tuturor IMM-urile din sectorul TIC,
echilibrarea finantarii nerambursabile acordate
in cadrul noului apel permite dezvoltarea unui
numar mai mare de IMM-uri la nivel national
(exercitand astfel un impact foarte favorabil in
economia tarii reflectata printr-o crestere
semnificativa a valorii adaugate aduse la
contributia in PIB – in prezent aceasta este
estimata la 6%, respectiv a majorarii cifrei de
afaceri peste valoare dea 5 mld. Euro, un
indicator prioritar a fi sustinut in vederea
cresterii accelerate).
 Incurajarea finantarii unui numar mai mare de
IMM-uri active in sectorul TIC, permite crearea
mai multor locuri de munca noi la nivelul
sectorului. Statisticele aferente orizontului 20112016 scot in relief un aspect ingrijorator - rata

INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = ...... lei), la
care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect
(cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat) este de 500.000
euro (echivalentul în lei ................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = ...... lei), la
care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
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crt.

Trimis de
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Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus



de crestere a angajarii de personal nou este inca
in scadere relativa si numarul companiilor active
in TIC fara nici un angajat reprezentand 1/3 din
totalul companiilor din TIC (la nivel national, sa inregistrat in cursul perioadei analizate un
trend evident de scadere a numarului de
companii mici cu 1-4 angajati si o crestere tot
mai mare a numarului de companii care nu
inregistreaza nici un angajat. Daca in 2011
ponderea companiilor de IT care nu aveau nici
un angajat era de 27%, la finalul anului 2016
acest procentaj a crescut considerabil la la
valoarea de 35,5% din totalul IMM-uril din TIC.
Directionarea fondurilor nerambursabile prin
POC 221 in cadrul noului apel in vederea
dezvoltarii unui numar mai mare de IMM-uri
constituie o principala premisa in vederea
stimularii crearii de noi locuri de munca in
cadrul IMM-urilor beneficiare a acestor fonduri
(statisticile aferente anului 2016 evidentiaza o
crestere semnificativa a numarului de angajati in
cadrul sectorului comparativ cu situatia anului
2011 – crestere in proportie de 75% in 6 ani ,
astfel incat la finalul anului 2016 se inregistra un
estimativ de peste 100.000 angajati activi la
nivelul sectorului TIC);
Nu in ultimul rand, consideram ca este nerealista
si nefezabila din perspectiva financiara
incurajarea
microintreprinderilor
si
a
intreprinderilor mici sa sustina investitii de o
asemenea anvergura de pana la valoarea de 2,5
mil. euro la care se adauga contributia proprie la
cheltuieli eligibile si neeligibile. Este bine
cunoscut faptul ca aceste tipuri de entitati, in
prezent trebuie sa reziste unei concurente destul
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Pag 21-22
Evitarea dublei finanţări:
proiectul pentru care se
solicită finanţare trebuie să
nu mai fi beneficiat de
finanţare
din
fonduri
publice, inclusiv fonduri
UE, în ultimii 5 ani,
înainte de data depunerii
Cererii de finanţare. În caz
contrar, finanţarea nu va fi
acordată sau, dacă acest
lucru este descoperit pe
parcursul implementării,
finanţarea se va retrage, iar
sumele deja acordate vor fi
recuperate.
Pct. 9

Sugestii / Text propus
de puternice in mediul de afaceri, ori asigurarea
unui cashflow-ul necesar implementarii optime
a proiectului dubleaza capacitatea financiara a
IMM-ului pentru a avea success in cadrul
sectorului, pe langa cashflow operational pe care
IMM-ul trebuie sa il asigure pentru derularea
corespunzatoare a activitatii economice.
Prin urmare, devine o conditie esentiala pentru sprijinirea
celor mai dinamice tipuri de companii din industria TIC,
respectiv micro-intreprinderile si intreprinderile mici ori
cele mijlocii pana la 100 angajati – reducerea valorii
minime a grantului acordat. Fara aceasta ajustare la
ghidul solicitantului, includerea microintreprinderilor si a
intreprinderilor mici in randul categoriilor de beneficiari
eligibili devine efectiv nerealista.
La aceste sectiuni din Ghidul Solicitantului aflat in
consultare publica dorim sa fie clarificate/detaliate in
mod corespunzator urmatoarele aspecte - principiul
evitarii dublei finantari, respectiv conditiile de
eligibilitate
referitoare
la
faptul
ca
proiectul/activitatile pentru care se solicita finantare
nu a/au mai beneifciat de finantare din fonduri
publice in ultimii 5 ani, si privitor la faptul ca nu a
fost obtinuta finantare nici pentru alte proiecte
implementate, avand acelasi obiectiv.
La aceasta sectiune din Ghidul Solicitantului va solicitam
detalierea corespunzatoare a evitarii principiului dublei
finantari din urmatoarele considerente:
In situatia beneficiarilor de fonduri nerambursabile
POC 221 din Apelul 2016 care implementeaza in
prezent proiecte al carui rezultat poate
corespunde/fi usor asimilat rezultatelor specifice
definite in cadrul Apelului de proiecte nr.2,
respectiv al carui proiect/obiecte si activitat
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Activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul
proiectului nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din
alte fonduri publice.
Proiectul/activitățile pentru care solicit finanțare nu a/au mai
beneficiat de finanțare din fonduri publice, inclusiv fonduri UE,
în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. Nu a
fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate,
având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins
indicatorii. În caz contrar, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă
acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea
se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;

Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare
Proiectul/activitățile pentru
care se solicită finanţare nu
a/au mai beneficiat de
finanţare
din
fonduri
publice, inclusiv fonduri
UE, în ultimii 5 ani înainte
de data depunerii cererii de
finanţare. Nu a fost
obținută finanțare nici
pentru
alte
proiecte
implementate,
având
același obiectiv, dar care
din diverse motive nu și-au
atins indicatorii. În caz
contrar, finanţarea nu va fi
acordată sau, dacă acest
lucru este descoperit pe
parcursul implementării,
finanţarea se va retrage, iar
sumele deja acordate vor fi
recuperate;

Sugestii / Text propus
-

-

corespunde tipului de proiect vizat prin noul apel;
Dorim sa clarificam alaturi de Dvs. respectarea
acestui principiu in masura in care dorim sa
cunoastem daca beneficiarii care au dispus/dispun
de astfel de fonduri nerambursabile in cadrul
aceluiasi program POC 221 au o anumita restrictie
in vederea depunerii de aplicatii de finantare in
cadrul noului apel de proiecte;
Totodata, din dorinta de a respecta intocmai aceste
conditii de eligibilitate prevazute in Ghidul
Solicitantului, vrem sa ne clarificati, respectiv sa
detaliati cu precizie ce implicatii au urmatoarele
cerinte:
o Proiectul/activitatile pentru care se
solicita finantare nu a/au mai beneficiat
de finantare din fonduri publice, inclusiv
fonduri UE, in ultimii 5 ani inainte de
data depunerii cererii de finantare – In
acceptiunea potentialului Solicitant de
fonduri nerambursabile in cadrul noului
apel aceasta cerinta se aplica inclusiv
beneficiarilor
care
au
implementat/implementeaza in prezent in
cadrul programului POC 221 proiecte
finantate prin Apelul anterior din anul
2016? In interpretarea noastra aceasta
cerinta restrictioneaza in vreo oarecare
masura Beneficiarii de proiecte din Apelul
anterior?
o Nu a fost obtinuta finantare nici pentru
alte proiecte implementate, avand acelasi
obiectiv, dar care din diverse motive nu
si-au atins indicatorii […] – In
interpretarea potentialului Solicitant de
fonduri nerambursabile prin noul Apel de
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus
proiecte nr.2, sintagma “avand acelasi
obiectiv” face referire la obiectivul
specific programului POC 221 definit la
pag. 4 din Ghidul Solicitantului in
consultare,
respectiv:
„Cresterea
contributiei sectorului TIC pentru
competitivitate economica”, prin care e
urmareste ca prin finantarea acordata
proiectelor ce vor fi depuse in cadrul
actiunii 2.2.1 sa se asigure trecerea de la
outsourcing la dezvoltarea bazata pe
inovare, precum si colaborarea intre
structurile de tip cluster din industria
TIC, inclusiv in cadrul acestora, precum
si colaborarea intre intreprinderile
centrate pe domeniul TIC si clusterele din
domeniu, pentru asigurarea unui acces
rapid si facil la implementarea
rezultatelor
cercetarii/dezvoltarii
in
scopul obtinerii de produse inovatoare?
Va rugam sa detaliati in mod clar acest
aspect din dorinta de a cunoaste in ce
masura respecta aceasta conditie de
eligibilitate
beneficiarii
care
au
implementat/implementeaza in prezent
proiecte finantate prin programul POC
221 la nivelul Apelului anterior 2016,
respectiv de a cunoaste limitele aplicabile
aferente cerintei in situatia acestor
beneficiari de fonduri.
In situatia in care o companie a primit finantare in cadrul
POC 221, Apel 1 – 2015/2016, a semnat Contractul de
Finantare si a inceput implementarea insa ulterior, a
reziliat contractul de finantare pe cale amiabila fara sa
existe debite sau interdictii din partea OIPSI – mai este
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus
eligibila o asemenea companie cu un proiect in cadrul
acestui apel?
Introducerea în categoria cheltuielilor eligibile în cadrul
apelului de proiecte nr. 2 și a cheltuielilor generale de
administrație (de regie) încadrate în categoria ajutoarelor
de stat/minimis (după caz)

Pag. 24-26
Subcapitol 2.4 Încadrarea
cheltuielilor

Cheltuieli de administratie/regie (sunt eligibile prin
aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul
costurilor eligibile in cadrul proiectului. In categoria
cheltuielilor de regie alocate direct proiectului sunt
incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se
desfasoara
activitatile
proiectului,
asigurarea
utilitatilor precum apa curenta, canalizare,
salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale
corespunzatoare
suprafetei
utilizate
pentru
activitatile proiectului, precum si cheltuieli pentru
consumabile si birotica, multiplicare si fotocopiere,
servicii postale si de curierat, telefon, fax, internet,
necesare pentru implementarea proiectului.
Propunem catre Dumneavoastra introducerea in lista de
cheltuieli eligibile prin Apelul de proiecte 2 si cheltuielile
de administratie/de regie ca fiind decontate, intrucat:
Necesitatea decontarii acestei categori de cheltuieli
in cadrul Programului POC 221 reprezinta o
prioritate dat fiind obiectivul si scopul urmarit in
cadrul acestui apel de proiecte, respectiv cresterea contributiei sectorului TIC pentru
competitivitatea economica, si [...] trecerea de la
outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare,
precum si colaborarea intre structurile de tip
cluster din industria TIC, inclusiv in cadrul
acestora,
precum
si
colaborarea
intre
intreprinderile centrate pe domeniul TIC si
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La Subcapitolul 2.4 Încadrarea cheltuielilor punctul se vor
introduce următoarele cheltuieli:
2. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare –
dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se
încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare
experimentală:
(d) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de
exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile şi ale altor
produse similare, necesare pentru implementarea proiectului
4. Ajutoarele pentru inovarea de proces şi organizaţională
(e) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare,
inclusiv costurile materialelor consumabile şi ale altor produse
similare, necesare pentru implementarea proiectului
Valoarea eligibilă de cheltuielilor de regie suplimentare și alte
costuri de exploatare poate fi maxim 15% din cheltuielile
eligibile cu personalul aferente, respectiv:
a)
ajutoarelor pentru proiecte de cercetare şi
dezvoltare - Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi
alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt
angajaţi în proiect
b)
ajutoarelor pentru inovarea de proces şi
organizaţională - Cheltuielile cu personalul implicat în
implementarea proiectului pentru alte activități decât cele
susținute prin schema de ajutor de minimis;

Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus
clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui
acces rapid si facil la implementarea rezultatelor
cercetarii/dezvoltarii in scopul obtinerii de
produse inovatoare.
Ori pentru a sustine pe deplin un IMM in vederea
cresterii competitivitatii sale in mediul de afaceri,
respectiv pentru a incuraja dezvoltarea de produse
inovative bazate pe cercetare-dezvoltare-inovare in TIC,
in cadrul noului Apel de proiecte ar trebui prevazute si
astfel de cheltuieli fixe (care raman relativ constante
indiferent de vomului productiei/activitatii economice
specifice unui IMM) in vederea decontarii prin Apelul de
proiecte nr.2.
Indiferent de perspectiva din care abordam
necesitatea acestor
categorii de cheltuieli –
realizate fie pentru a derula optim activitatea
economica a unui IMM sau necesitatea lor intr-un
proiect de cercetare, consideram ca aceste
cheltuieli nu ar trebui excluse din lista cheltuielilor
aferente noului Apel POC 221 pentru ca aceste:
o cheltuieli sunt strict necesare si efectuate
de un IMM incluse in totalul cheltuielilor
efectuate in scopul intregii activitatii
economice specifice, si detinand o
pondere semnficativa;
o in cadrul unui proiect finantat prin POC
221 se pot determina proportional din
costurile totale asociate proiectului si/sau
efectuate in legatura cu proiectul, fiind
oricum efectuate in cadrul IMM-ului
beneficiar de fonduri POC 221 pentru a
implementa corespunzator proiectul;
o aceste cheltuieli vor fi utilizate exclusiv in
scopul de a realiza obiectivul proiectului
si rezultatul(le) asteptat(e), intr-un mod
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus

-

-

-

consecvent cu principiile economiei,
eficientei si eficacitatii;
o aceste cheltuieli asigura in mod indirect
indeplinirea rezultatului (lor) proiectului
si sunt strict necesare pentru a fi efectuate
intr-un proiect la nivelul fiecarei etape de
cercetare industriala si dezvoltare
experimentala
o acestea sunt identificabile si verificabile
cu usurinta prin inregistrarea lor in
registrele contabile ale Beneficiarului si
determinate
conform
standardelor
contabile aplicabile acestor cheltuieli;
Includerea acestui tip de cheltuieli eligibile vor
reprezenta un element de stimulare in special in
cazul celor mai mici dintre IMM-uri, respectiv
microintreprinderile si intreprinderile mici. Asfel,
aceste tipuri de companii isi pot crea un buget
complet in cadrul proiectului POC 221 ce ar
acoperi o paleta larga de cheltuieli eligibile,
evitand extinderea valorii finale reale a proiectului,
in componenta neeligibila.
Reprezinta o realitate faptul ca piata fortei de
munca TIC este deosebit de competitiva iar
companiile mari isi atrag angajatii inclusiv prin
calitatea, diversitatea si forma spatiilor de lucru. In
acest sens, includerea regiei ca si cheltuiala
eligibila ar crea un avantaj puternic IMM-urilor
care cel putin pe durata proiectului isi vor permite
spatii de activitate competitive ce le vor asigura si
resursele umane necesare.
Regia acopera – chiria, costul abonamentelor –
internet, telefonice, energie, alte utilitati, alte tipuri
de abonamente, etc. Practic, pentru orice proiect
TIC energia,internetul si spatiul de lucru (biroul)
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus
reprezinta resurse cheie fara de care activitatea
companiei nu se poate desfasura. Astfel,
consideram ca includerea acestui tip de cheltuiala
reprezinta un beneficiu important ce va contribui la
atingerea obiectivului vizat de program.
Prin proiect, companiile creeaza noi locuri de
munca pentru personalul de cercetare, fiind necesar
implicit si extinderea spatiului de lucru aspect ce
creeaza o presiune puternica pe bugetele
companiilor.
In cadrul altor programe de finantare din domeniul
CDI (POC axa 1 – Proiect Tehnologic Inovativ,
POC 121 – start-upuri si spin-offuri inovative, s.a.)
regia reprezinta o cheltuiala eligibila menita sa
stimuleze activitatea companiilor angrenate in
procesul de CDI.
In Apelul anterior/2016 aceste cheltuieli au fost
excluse din lista cheltuielilor eligibile, desi acestea
reprezinta o reala necesitate in vederea efectuarii
sale si a asigurarii unei bune operari a activitatii
economice specifice unui IMM, respectiv a unui
proiect finantat prin fonduri nerambursabile.
Mentionam ca aceasta categorie de cheltuieli este
considerata eligibila in cadrul altor apeluri
finantate in cadrul Programului POC 2014-2020, si
nu ar trebui exclusa data fiind contributia sa majora
in total cheltuieli realizate lunar de un IMM pentru
a functiona corespunzator in mediul de afaceri.
In acest sens, solicitam catre Dvs. decontarea
cheltuielilor de regie,care pot fi alocate in cadrul unui
proiect finantat prin Apelul nr.2 in cadrul POC 221, fie in
mod direct, fie proportional prin aplicarea unei pro rate la
costurile reale/propriu-zise ale IMM-ului. Introducerea
unor astfel de cheltuieli in proiectele finantate prin noul
Apel se vor reflecta cu usurinta in cheltuielile realizate in
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Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus

Răspuns AM POC / OIPSI

cadrul proiectului, respectiv in contabilitatea distincta a
proiectului, fiind echitabile, usor verificabile si
justificative in mod corespunzator pe intreaga perioada
de implementare a unui proiect.

CAPITOLUL 2. REGULI
PENTRU ACORDAREA
FINANŢĂRII
2.1.
Eligibilitatea
solicitantului
Pagina 18

Pot beneficia de ajutor de stat/ajutor de minimis,
întreprinderile care au aplicat individual sau sub forma
consorţiilor de întreprinderi prin intermediul unei
întreprinderi lider, care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
.
(20) Solicitantul trebuie sa aiba cel putin a unui an fiscal
integral incheiat (01.01.2018-21.12.2018) si un bilant
depus
(21) Solicitantul trebuie sa inregistreze profit pe ultimul
an fiscal
Consideram ca aceste doua conditii – vechime de cel
putin 1 an a companiei si profit inregistrat in ultimul an
fiscal sunt esentiale deoarece:
Companiile ce primesc granturi de pana la 2,5 min.
EUR trebuie sa dovedeasca o minimca experienta
si o disciplina fiscala cat mai buna
Este profund nerealist sa ne inchipuim ca un startup va putea solicita un grant minim de 500.000
EUR
Pentru companiile nou infiintate exista alte
programe de finantare: programe de incubare prin
POCU, Start-up Nation, programele AIPPIMM,
etc.
Pentru a dezvolta proiecte de anvergura si pentru a
gestiona grantul in bune conditii si in final pentru a

16

S-a reformulat: Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu
financiar încheiat bilanțul contabil sau bilanțul semestrial
numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv
Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată. În
cazul în care solicitantul este un consorțiu de IMM-uri,
bilanțurile contabile pentru fiecare din firmele din consorțiu pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil
semestrial numai în cazul întreprinderilor înființate în anul 2018,
inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția
abilitată.
Nu se finanțează întreprinderi aflate în dificultate, în conformitate
cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr.
651/2014.

Nr.
crt.

3.

Trimis de

ADI-ITI
Delta
Dunarii

Nr/data

6122/
22.06.20
18

Referitor la / Text ghid în
consultare

Ghidul solicitantului, cap.
1.8 Alocarea stabilită
pentru apelul de proiecte:
Alocarea totală pentru
acest
apel
este
de
25.000.000 euro (FEDR),
echivalentul
în
lei
................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna
iulie de 1 EURO = ...... lei.
Alocarea pentru regiuni
mai puțin dezvoltate este
de
18.750.000
euro
(FEDR), echivalentul în lei
................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna
iulie de 1 EURO = ...... lei
Alocarea pentru regiuni
mai dezvoltate este de
6.250.000 euro FEDR),
echivalentul
în
lei
................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna
iulie de 1 EURO = ...... lei.

Sugestii / Text propus
comercializa solutia TIC rezultata din proiect pe piata o
companie trebuie sa dovedeasca o minima vechime si o
capacitate fiscal-bugetara cat mai buna.
Alocarea pentru ITI Delta Dunării este de
............................ euro (FEDR), echivalentul în lei
................ la cursul valutar INFOEURO pentru luna iulie
de 1 EURO=....... lei.
Zona ITI cuprinde următoarele unități administrativ –
teritoriale din județele Tulcea și Constanța (cod
SIRUTA): Corbu (61513), Istria (62020), Mihai Viteazu
(62253), Săcele (62878), Baia (159785), Bestepe
(161552), C.A. Rosetti (159883), Ceamurlia de Jos
(160092), Ceatalchioi (160047), Chilia Veche (160172),
Crișan (160261), Frecăţei (160387), Greci (160430),
Grindu (160458), I.C. Brătianu (161525), Jijila (160617),
Jurilovca (160644), Luncaviţa (160680), Mahmudia
(160724), Maliuc (160779), Mihail Kogălniceanu
(160877), Mihai Bravu (160831), Municipiul Tulcea
(159614), Murighiol (160911), Niculiţel (161035),
Nufăru (161053), Oraș Babadag (159650), Oraș Isaccea
(159687), Oraș Măcin (159730), Oraș Sulina (159767),
Pardina (161133), Sarichioi (161179), Slava Cercheză
(161259), Sfântu Gheorghe (161231), Smârdan (161286),
Somova (161302), Valea Nucarilor (161482), Văcăreni
(161543).
cap. 3.2 Lista documentelor care însoţesc Cererea de
finanţare, pct. 27 - Aviz ITI Delta Dunarii – pentru
conformitate cu Strategia integrată de dezvoltare durabilă
a Deltei Dunării ce a fost aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 602/2016
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Punctul 1.8 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte s-a
completat cu următoarea frază:
În cadrul fiecărei cereri de finanțare, beneficiarul va menționa
suma alocată intervenției în zona ITI Delta Dunării.

Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus

1.Va rugam sa luati in considerare adaugarea in cadrul Ghidului Solicitantului a
urmatoarelor tipuri de cheltuieli eligibile - Cheltuielile pentru achiziția de teren
(eligibile în limita a maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) și
numai dacă valoarea de achiziție al terenului a fost certificată de un evaluator
independent autorizat, care confirma că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață.

4.

AEGO
Business
Consulting

6176/
25.06.20
18

2.Va rugam sa luati in considerare adaugarea in cadrul Ghidului Solicitantului a
urmatoarelor tipuri de cheltuieli eligibile - Cheltuieli pentru achiziționarea de clădiri și
spații (eligibile în limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
Costul de achiziție al clădirii este eligibil dacă este certificat de un evaluator
independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață.
În cazul în care se efectuează și lucrări de modernizare/extindere clădiri, atunci,
acestea, împreună cu cheltuielile pentru achiziționarea de clădiri și spații, sunt eligibile
în aceeași limită de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului si strict
corelate cu obiectivul si rezultatele proiectului.

Răspuns AM POC / OIPSI

La Subcapitolul 2.4 Încadrarea cheltuielilor punctul 4.
Ajutoarele pentru inovarea de proces şi organizaţională se v-a
reformula:
(b)Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, clădire/spațiu și
teren, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul
proiectului şi pe durata acestei utilizări
Nu sunt eligible lucrările de modernizare/extindere clădiri.
Valoarea eligibila aferentă achiziției de clădire/spațiu și teren
poate fi maxim 20% din totalul cheltuielilor eligibile (mai puțin
cheltuielile de minimis);

S-a reformulat astfel:

5.

AEGO
Business
Consulting

5988 /
19.06.20
18

1. Va rugam sa luati in considerare reducerea valorii minime a finanțării
nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat și
schemei de minimis) de la 500.000 euro (echivalent lei), la valoarea de 300.000 de
euro. Aceasta modificare va oferi posibilitatea si operatorilor economici care dezvolta
proiecte cu o valoarea mai mica de 500.000 euro sa obtina finantare in cadrul
prezentului apel;

2. Va rugam sa luati in considerare includerea in cadrul categoriilor de cheltuieli
eligibile a cheltuielilor indirecte. Acest tip de cheltuiala exista si in cadrul altor apeluri
de proiecte din cadrul POC si reprezinta o cheltuiala necesara implementarii
proiectului, tinand cont de faptul ca activitatea de cercetare-dezvoltare presupune
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Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect
(cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat este de 3.500.000
euro (echivalentul în lei ................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna iulie de 1 EURO = ...... lei), la care se
adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect
(cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat) este de 500.000
euro (echivalentul în lei ................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna iulie de 1 EURO = ...... lei), la care se
adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
La Subcapitolul 2.4 Încadrarea cheltuielilor punctul se vor
introduce următoarele cheltuieli:
2. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare –
dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se

Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
Sugestii / Text propus
consultare
locatii special amenajate. De regula, cheltuielile indirecte sunt eligibile prin aplicarea
unei rate forfetare de 25% din totalul costurilor direct eligibile. Rata forfetara se va
calcula luand in considerare intensitatile ajutorului pe fiecare activitate eligibila;
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încadrează în
experimentală:

cercetare

industrială

sau

dezvoltare

(d) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de
exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile şi ale altor
produse similare, necesare pentru implementarea proiectului
4. Ajutoarele pentru inovarea de proces şi organizaţională
(e) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare,
inclusiv costurile materialelor consumabile şi ale altor produse
similare, necesare pentru implementarea proiectului
Valoarea eligibilă de cheltuielilor de regie suplimentare și alte
costuri de exploatare poate fi maxim 15% din cheltuielile
eligibile cu personalul aferente, respectiv:
a)
ajutoarelor pentru proiecte de cercetare şi
dezvoltare - Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi
alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt
angajaţi în proiect
b)
ajutoarelor pentru inovarea de proces şi
organizaţională - Cheltuielile cu personalul implicat în
implementarea proiectului pentru alte activități decât cele
susținute prin schema de ajutor de minimis;

6.

Seve
Financial
Consulting

5934 /
18.06.20
18

3. Va rugam sa confirmati faptul ca un beneficiar poate implementa proiectului in mai
multe locatii de implementare, pentru fiecare dintre acesta aplicandu-se cota maxima de
finantare stabilita prin Ghidul Solicitantului. De ex., avand in vederea ca activitatile de
cercetare industriala, dezvoltare experimentala, inovare si consultanta in domeniul
inovarii au aceeasi cota maxima de finantare, indiferent de regiunea de dezvoltare, un
beneficiar poate depune un proiect in care aceste activitati sa fie implementate in
regiunea Sud Muntenia iar activitile initiale pentru inovare in vederea introducerii in
productie a rezultatelor obtinute in cercetare-dezvoltare sa se deruleze in regiunea Vest
(cu aplicarea ratei de finantare pt. reg. Vest).
1. La pagina 45 din ghid Aceasta fraza poate favoriza proiectele depuse la primul
ați lăsat următoarea fraza apel al acțiunii 2.2.1 deoarece aceste proiecte, depuse în
„Sesiunea de apeluri va fi număr foarte mare au deja un raport de evaluare și se pot
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La fel ca in primul apel al acestei actiuni, un proiect se poate
implementa in mai multe locatii, cheltuielile fiind incadrate in
buget in functie de regiune, respectiv procent finantare.

S-a eliminat

Nr.
crt.

Trimis de
SRL

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare
închisa după ce totalitatea
proiectelor depuse vor
acoperi un procent de
150% din bugetul total, dar
nu mai târziu de 6 luni de
la data lansării apelului”.

Sugestii / Text propus

redepune imediat ce se deschide apelul 2. Redepunerea
proiectelor participante la selecția de la apelul 1 se va
face mult mai ușor decât depunerea celor noi. Dosarul
cererilor de finanțare pentru aceste proiect fiind in mare
parte deja scris și deja trecut printr-o selecție, acest fapt
colaborat și cu bugetul mic alocat pentru acest apel,
creează un avantaj necuvenit proiectelor mai vechi.
Sugeram să renunțați la aceasta condiționare de
închiderea apelului, sau să măriți bugetul total alocat
pentru acest apel.
Totodată termenul „…dar nu mai târziu de 6 luni de la
data lansării apelului” lasă loc interpretării ca apelul va
fii deschis mai mult de 6 luni. Considerăm că interesul
tuturor parților implicate în procesul de evaluare și
finanțare este ca acest proces să dureze cât mai puțin, de
preferat 2 luni.
2. Având in vedere numărul potențialilor beneficiari ai acestui apel (conform Studiu IT,
ARIES Transilvania la nivelul anului 2017 erau peste 17.000 companii ce își desfășoară
activitatea in domeniu IT), vă sugerăm creșterea bugetului alocat pentru acest apel
corelat cu scăderea valorii maxime a finanțării nerambursabile.
Având in vedere discrepanta dintre numărul mare de
companii ce își desfășoară activitatea in domeniul IT
(circa 17000) și numărul relativ mic de companii membre
ale clusterelor IT (o simpla căutare pe internet găsim
https://www.clujit.ro/#membrii/ care are 38 companii IT
membre, http://differentangle.ro/ro / members/ care are
3. La pagina 41 din ghidul
11
companii
IT
membre,
spre consultare ați publicat
http://www.smartalliance.ro/smart-alliance-members/ cu
„Grila de evaluare tehnico20 companii membre, http://www.itpluscluster.ro /
economică”
ro/members care are 34 companii IT membre și
https://itech.aries-transilvania.ro/membri/ cu aproximativ 50 companii membre), considerăm ca punctajul
acordat pentru „cooperare cu membrii clusterului”
avantajează aceste maxim 200 companii in detrimentul
celorlalte 17000 companii IT nemembre.
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In functie de numarul si calitatea proiectelor ce vor fi depuse in
cadrul acestui apel, se va initia aceasta discutie cu Autoritatea de
Management pentru POC.

Actiunea 2.2.1 din cadrul Axei 2 a POC are titlul “Sprijinirea
creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării
în domeniu prin dezvoltarea de clustere”. Scopul acestei actiuni
este de a finanta proiecte prin care sa se dezvolte atat colaborarea
intre companiile din domeniul TIC, cat si cea intre companiile
TIC si restul economiei romanesti.
Pentru a nu discrimina totusi firmele care nu fac parte dintr-un
cluster, s-a luat decizia acceptarii la finantare a oricarei firme
care isi desfasoara activitatea in Romania, centrata pe domeniul
TIC. Totusi, in evaluarea tehnico-economica obtin punctaj
suplimentar firmele care fac parte din clustere.

Nr.
crt.

7.

Trimis de

CymbIoT

Nr/data

5924 /
15.06.20
18

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus

Vă rugăm să creați o grilă de evaluare care să ofere șanse
egale tuturor companiilor IT eligibile să participe la
evaluarea deschisă prin acest apel.
Referitor la Ghidul Solicitantului aferent apelului nr. 2 pentru Actiunea 2.2.1, aflat in
consultare publica, atragem atentia asupra unui aspect deosebit de important, care, daca
ramane in forma actuala, poate avea un impact extrem de negativ asupra companiilor
mici din domeniul IT care doresc sa isi dezvolte activitatea de cercetare dezvoltare in
vederea obtinerii de produse inovative necesare dezvoltarii sectorului. Astfel, Ghidul
Solicitantului admite urmatoarele categorii de solicitanti eligibili:
 intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi
desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC
sau
 intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi
desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
sau
 Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi
mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe
domeniul TIC.
In acest sens, intelegem faptul ca toate cele trei categorii de beneficiari trebuie sa aiba
șanse egale la obtinerea finantarii si sa nu existe discriminare intre ele. Cu toate acestea,
in cadrul Grilei de evaluare tehnico-economica, Criteriul Relevanta, avem urmatoatele
doua subcriterii de evaluare:
- Masura in care produsul/serviciul/aplicatia este/va fi rezultatul unei cooperari cu o
intreprindere sau cu membrii clusterului centrat pe domeniul TIC: 5 puncte;
- Masura in care, dupa implementarea proiectului, pentru integrarea produsului /
serviciului / aplicatia catre piata, vor fi implicate si alte intreprinderi sau alti membri
ai clusterului: 5 puncte.
Dorim sa atragem atentia asupra faptului ca cele doua subcriterii favorizeaza in mod
direct companiile sau consortiile de companii care isi desfasoara activitatea in cadrul
unui cluster, discriminand astfel prima categorie de beneficiari, care nu fac parte din
cluster. Acest lucru nu ofera conditii egale de participare in competitie pentru toate
categoriile de beneficiari eligibili. Astfel, desi conform criteriilor de eligibilitate,
companiile nu sunt obligate sa faca parte dintr-un cluster, prin criteriile de evaluare
tehnico-economica, ele devin obligate sa devina membri ai unui cluster deoarece ar
pierde 10 puncte extrem de importante in rezultatul final al evaluarii. Acest fapt, in
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Idem ca la punctul anterior.

Nr.
crt.

8.

9.

Trimis de

AP
Manageme
nt Solutions
SRL

Simetrix
Business
Software
SRL

Nr/data

5886 /
15.06.20
18

5876 /
06.06.20
18

Referitor la / Text ghid în
Sugestii / Text propus
consultare
opinia noastra, criteriul Relevanta trebuie revizuit in sensul eliminarii sau modificarii
celor doua subcriterii mentionate.
In concluzie, va rugam sa revizuiti si modificati Criteriul Relevanta pentru a oferi sanse
egale de participare pentru toti participantii la aceasta competitie, fara a conditiona
desfasurarea activitatii unei intreprinderi in cadrul unui cluster.
a. Avem primite foarte multe cereri de ofertă de scriere de proiecte în cadrul acestui
apel de la foarte multe firme – interesul firmelor de a depune proiecte în cadrul acestui
apel;
b. Faptul ca beneficiarii eligibili pot fi microîntreprinderi, firme mici si mijlocii și că
puține firme din aceste categorii au o cifra de afaceri anuală de peste 2,5 milioane de
euro, făcând dificilă implementarea unui proiect de 2.5 milioane euro, chiar si de minim
500.000 euro.
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1. S-a reformulat astfel:

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect
(cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat este de 3.500.000
euro (echivalentul în lei ................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = ...... lei), la
care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect
(cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat) este de 500.000
1. Vă sugerăm micșorarea valorii maxime și minime a unui proiect și revenirea la cel euro (echivalentul în lei ................ la cursul valutar
mult valorile din apelul anterior: „valoarea maxima a finanţării nerambursabile este de INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = ...... lei), la
3.240.000 lei (pentru cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat), la care se vor care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.
adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis”.
2.
Totodată vă sugerăm, datorita numărului mare de firme care ar dori să beneficieze
de finanțare prin acest apel, să găsiți sume suplimentare pentru a mari alocarea stabilită 2. In functie de numarul si calitatea proiectelor ce vor fi depuse in
cadrul acestui apel, se va initia aceasta discutie cu Autoritatea de
pentru acest apel de proiecte.
Management pentru POC.
Confom
Ghidului
solicitantului
pentru
S-a reformulat: Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu
accesarea
fondurilor
financiar încheiat bilanțul contabil sau bilanțul semestrial
nerambursabile din FEDR
numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv
Vă rugăm clarificați ce documente sunt necesare în cazul
şi buget de stat din POC,
Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată. În
firmelor nou înființate. Vă rugăm clarificați dacă această
Axa prioritară 2, Acțiunea
cazul în care solicitantul este un consorțiu de IMM-uri,
măsură poate fi accesată de o microîntreprindere care a
2.2.1 în Capitolul 2. Reguli
bilanțurile contabile pentru fiecare din firmele din consorțiu fost înființată în anul în care se solicită cererea de
pentru acordarea finanţării,
pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil
finanțare, respectiv anul 2018 în cazul nostru.
sectiunea 2.1. Eligibilitatea
semestrial numai în cazul întreprinderilor înființate în anul 2018,
se
solicitantului,
inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția
mentioneaza: Documentul
abilitată.
pe baza căruia se probează
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crt.

10.

Trimis de

Alina
Nistor

Nr/data

5576 /
30.05.20
18

Referitor la / Text ghid în
consultare
calitatea solicitantului de
microîntreprindere
/
întreprindere
mică
/
întreprindere mijlocie este
bilanţul contabil pentru
ultimul exerciţiu financiar
încheiat, înregistrat la
instituția abilitată.

Sugestii / Text propus

In urma studierii Ghidului 221 publicat spre consultare, as avea urmatoarele nelamuriri:
1. Intreprinderea care aplica trebuie sa aiba vechime in activitatea legata de TIC? Daca
da, cati ani minim si cum se evalueaza vechimea aceasta? Influenteaza punctajul final?
2. Daca se merge in parteneriat, iar unul dintre parteneri are activitate in alt domeniu,
cu exceptia celor excluse, si isi activeaza unul din codurile CAEN aferente
programului, mai este eligibil pentru acest apel?
3. Am observat ca se cere bilantul pe ultimul an, acest lucru inseamna ca o firma nouinfiintata care are vechime de pana intr-un an nu este eligibila?
4. Ajutorul este minimis este maxim de 200000 EUR si in acelasi timp, trebuie sa fie de
20% din valoarea totala eligibila a proiectului? Asta inseamna ca pentru a obtine
200000 EUR din minimis, proectul trebuie sa fie de minim 1000000 EUR
eligibil+contributia?
5. Cheltuielile de promovare se pot realiza strict din ajutorul de minimis?
6. Cheltuielile de promovare se pot realiza si prin promovare online?
7. Ce procent maxim din valoarea eligibila a proiectului poate fi realizat din activitati
subcontractate?
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1. Vechimea nu influențează punctajul. Societățile trebuie să fie
centrate pe domeniul TIC
2. În cazul consorţiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive
trebuie să îndeplinească individual condiţiile de eligibilitate care
se referă la solicitant, cu excepţia condiţiei referitoare la codul
CAEN, condiție valabilă doar pentru liderul de proiect.
La data încheierii contractului de finanțare, toate locațiile de
implementare declarate în proiect vor trebui sa aibă autorizate
oricare din codurile CAEN pentru care se acordă finanțare,
indiferent dacă aparțin liderului sau membrilor consorțiului
(parteneriatului).
În cazul parteneriatului – doar liderul de consorţiu trebuie să aibă
la data depunerii Cererii de finanţare activităţi autorizate conform
codurilor CAEN obligatorii.
3. S-a reformulat: Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu
financiar încheiat bilanțul contabil sau bilanțul semestrial
numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv
Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată. În
cazul în care solicitantul este un consorțiu de IMM-uri,
bilanțurile contabile pentru fiecare din firmele din consorțiu pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil
semestrial numai în cazul întreprinderilor înființate în anul 2018,
inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția
abilitată.
4. Valoarea maximă a ajutorului de minimis poate ajunge la 20%
din valoarea totală eligibilă, dar nu mai mult de 200.000 euro.
5. cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin

Nr.
crt.

Trimis de

Nr/data

Referitor la / Text ghid în
consultare

Sugestii / Text propus
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proiect sunt incluse în ajutoarele de minimis
6. Da. Nu se decontează achiziționarea de site-uri, domenii web
etc.
7. Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, realizarea şi
managementul proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru
proiectul propus a fi finanţat şi este responsabil pentru asigurarea
sustenabilităţii rezultatelor proiectului;
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