Lista întrebărilor și răspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice nr. 168
„Dezvoltarea economiei sociale”
Partea 2
Nr crt
46
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Întrebare
Sunt reprezentantul unui ONG. In acest moment dorim sa aplicam pe DMI 6.1 cu organizatia noastra. Concret proiectul
are aproximativ 1 000 000 Euro buget. Cifra de afaceri in ultimii 3 ani pentru ONG-ul meu este de 60 000 EUR. Avand in
vedere in vedere Ghidul Conditii Sociale – Capacitatea financiara a partenerului, dorim sa accesam din proiect 30% din
bugetul proiectului de 1 000 000 EUR, adica 300 000 EUR.
Exprimarea "Valoarea asistent,ei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n1, n-2 s,i n-3) conform bilantului contabil depus SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile
totale" nu ne este clara si dorim un ajutor exact in acest sens.
Este corecta interpretarea noastra?

Avand in vedere Conditiile Specifice aferente Cererii de Propuneri de Proiecte, Dezvoltarea Economiei Sociale versiunea spre consultare, as dori sa cerem clarificarea urmatorul aspect:
Acordarea ajutorului de minimis sub forma de subventie in limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro,
respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfasoara activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioada
de 3 ani fiscali consecutivi se realizeaza in mod egal fara a depasii suma în lei a valorii maxime de 66 700euro/ an.
Astfel ajutorul de miminis sub forma de subventie in limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro va fi
acordata structurilor de economie sociala creata astfel:
Anul 1 : 66 666 euro
Anul 2: 66 666 euro
Anul 3: 66 668 euro
Total ajutor de minimis: 200 000 euro.

Răspuns
Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Generale, capacitatea financiara a parteneriatului se
stabilește ca valoare maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare
organizație din cadrul parteneriatului în funcție de tipul organizației.
Pentru ONG-uri cu vechime mai mare de 1 an, valoarea asistenței financiare nerambursabile
solicitate (AFN) trebuie să fie: (A) maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3)
conform bilanțului contabil depus SAU (B) maxim 30% din valoarea asistenței financiare
nerambursabile totale.
Pentru situația dumneavoastră, întrucât AFN (300.000 euro) > suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani
(60.000 euro), vă puteți încadra doar în limita de 30% din bugetul proiectului.
Având în vedere:
A)Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea Economiei Sociale”:
Art. 9. [...] (2) Valoarea maximă a finanțării acordate prin această schemă pentru o structură de
economie socială, considerată ca întreprindere unică, înființată/dezvoltată în cadrul unui proiect
finanțat din POSDRU, AP 6, DMI 6.1, pe durata a 3 (trei) exerciții fiscale consecutive, este de
200.000 de Euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul
terţilor sau contra cost). (echivalentul în lei).
B) Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168:
4.6 Incidența ajutorului de minimis , [...]valoarea maximă a finanțării acordate pentru o structură a
economiei sociale înființată / dezvoltată în cadrul unui proiect finanțat prin prezenta cerere de
propuneri de proiecte, cumulată cu eventualele alte ajutoare de minimis de care a beneficiat în
ultimii 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs) nu poate depăşi 200.000 de Euro
(echivalentul în lei), respectiv 100.000 Euro în cazul întreprinderilor care efectuează transport de
mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt structurile economiei sociale înființate / dezvoltate în cadrul
unui proiect finanțat prin prezenta cerere de propuneri de proiecte.
Structurile de economie socială fără personalitate juridică proprie sunt întreprinderi legate, drept
urmare ajutorul de minimis se plafonează la 200.000 euro în 3 ani fiscali cumulat pe toate structurile
care aparțin aceleiași persoane juridice (inclusiv solicitantul, dacă este cazul)
Pentru structurile de economie socială cu personalitate juridică proprie înființate de o persoană
juridică, dacă aceasta deține mai mult de 50% din părțile sociale ale noilor structuri juridice sau
deţine controlul de orice fel asupra acestora (întreprinderi legate) ajutorul de minimis se plafonează
la 200.000 euro in 3 ani fiscali cumulat pe toate structurile de economie socială cu personalitate
juridica înființate (inclusiv solicitantul, dacă este cazul).
condiţiile pentru obţinerea valorii maxime a ajutorului de minimis (200.000 euro) sunt:
1. In ultimi 3 ani fiscali structura economiei sociale pentru care se solicita finanţarea să nu fi
beneficiat de ajutor de minimis sau, în cazul în care a beneficiat, valoarea cumulata a ajutorului de
minimis (ajutor de minimis din ultimi 3 ani + ajutor de minimis solicitat prin prezenta schema) sa nu
depășească 200.000 euro.
2. In cazul în care structurile de economie socială înființate sunt întreprinderi legate, acestea vor fi

1

tratate ca o singură « întreprindere unică », iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor
structurilor constituente ajutorul de minimis pentru va fi plafonat la 200.000 euro.

48

In vederea depunerii unui proiect in cadrul DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale", am avea nevoie de următoarele
lămuriri:
1. Pentru a putea merge pe bugetul maxim, respectiv 1.600.000 euro, conform tabelului de la punctul 4.4.1, trebuie
infiintate minim 8 SES. Pentru a putea beneficia de punctajul maxim (3 puncte) trebuie infiintate Y+3 SES, respectiv *11
unitati? *
2. La momentul acesta, ONG'ul care doreste sa aplice se ocupa in principal de diagnosticarea/ tratarea copiilor cu
autism, prin folosirea unor terapii specifice, fara ca familiile copiilor sa plateasca. Toate serviciile se ofera gratuit.
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In cadrul acestei linii de finantare, se se considera cheltuiala eligibila infiintarea unui alt ONG - centru pentru copiii cu
autism, dar care sa ofere serviciile contra cost, in conditiile in care centrul va respecta criteriile pentru Societate de
Economie Sociala? (angajatii vor fi din grupurile vulnerabile)
Referitor la Ghidul solicitantului Conditii Specifice 6.1 va rugam sa ne comunicati daca in situatia in care se infiinteaza un
SES subventia se poata deconta de la beneficiar si de la partener pe perioada de implementare a proiectului.

De asemenea, va rugam sa ne precizati unde anume in Bugetul sintetic pentru DMI 6.1 se trese subventia pentru SES.
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Am cateva intrebari punctuale pentru a putea aplica pentru proiectele POSDRU DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale:
1. Universitatile de stat pot fi Beneficiari (solicitanti si parteneri) eligibili?

2. Populatia rural-montana poate fi considerata grup vulnerabil tinand cont de nivelul de saracie si de izolarea acesteia?
3. Ce se intelege prin stintagma "persoane care traiesc în comunitati izolate /sarace, alte persoane dezavantajate"
(Conform Ghidului Solicitantului)?
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4. ONG-urile trebuie sa aiba ca obiect primordial activitati specifice economiei sociale, sau pot fi acceptate si ONG-uri cu
alte tipuri de activitati?
Va rog sa clarificati urmatorul aspect din ghidul solicitantului – conditii specifice 6.1.
- la pagina 20 in ghid, in tabelul cu indicatori avem spre exemplu valoarea y a SES-urilor de la 1 la 8, ceea ce inseamna
ca valoarea lui y este in exemplul proiectului meu 3.
- la pagina 37, la punctul 1.10 din grila de evaluare am pentru 3 puncte, y + 3, adica 3+3 coroborand tabelul de la pagina
20 cu grila de evaluare.

De asemenea precizăm faptul că nu sunt impuse restricţii privind defalcarea pe parcursul a 3 ani
fiscali a ajutorului de minimis pentru „Subvenţiile pentru înfiinţarea şi / sau dezvoltarea structurilor de
economie socială”, deci o SES poate beneficia de ajutor de minimis de maxim 200.000 euro în
timpul perioadei de implementare a proiectului.
1. Da, înțelegerea dumneavoastră este corectă

2. Activitățile și cheltuielile din cadrul proiectului vor fi eligibile în măsura în care se respectă toate
prevederile din cadrul Ghidurilor Solicitantului. Ideea propusă se încadrează în obiectivele
operaționale și operațiunile indicative ale DMI 6.1, dar pe baza informațiilor din întrebarea
dumneavoastră nu se poate valida a priori eligibilitatea intervenției propuse.

Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice nr. 168, pag. 25, se vor respecta următoarele:
1. In cazul in care structura de economie sociala nou creată este o entitate nouă cu personalitate
juridică, cheltuielile acesteia vor fi suportate din ajutorul de minimis acordat de către solicitant,
respectiv unul dintre parteneri. Acest ajutor de minimis va fi inclus de către aplicant sau parteneri în
propriile bugete, asigurând astfel finanţarea structurii nou create. Beneficiarul/ parteneri vor transfera
fonduri către structura economiei sociale cu personalitate juridică distinctă nou creată, aceasta
putând să-şi acopere costurile în mod direct.
2. În cazul în care structura de economie socială este o entitate nou creată fără personalitate juridică
(punct de lucru sau activitate economică distinctă), ajutorul de minimis acordat către aceste structuri
va fi inclus în alocările bugetare aferente beneficiarului/ fiecărui partener.
Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice nr. 168, pag. 21, subvențiile pentru SES se
introduc la liniile bugetare aferente din capitolul bugetar ”Alte tipuri de costuri”, în Foaia de buget
”Ajutor de minimis SES (1...n)”
1. Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte sunt enumerate în cap. 4.3. Beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili din Ghidul
Solicitantului Condiții Specifice nr. 168, respectiv:
• ONG-uri ;
• Cooperative;
• Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
• Furnizori de servicii sociale;
• Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
• Întreprinderi implicate în economia socială;
• Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).
Universitățile nu pot participa în calitate de solicitant sau partener.
2. Persoanele vulnerabile care vor face parte din grupul țintă trebuie să se încadreze în una din
categoriile stabilite în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice.
3. Prin sintagma “(j) Persoane care locuiesc în comunităţi izolate” se înțelege rezidenți ai unităților
administrativ teritoriale situate la distanțe mari / îndepărtate de alte localități sau căi de comunicații,
care să constituie un factor determinant pentru situația socio-economică defavorabilă a respectivei
comunități.
4. A se vedea răspunsul de la întrebarea 1 de mai sus. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nu
distinge între tipurile de ONG-uri.
Conform prevederilor GS CS (pag. 19 – Tabelul in care se prezinta corelarea între valoarea minimă
a indicatorilor și valoarea maximă cumulată a ajutoarelor de mimimis), pentru a primi punctajul
maxim (3 puncte) de la criteriul 1.10, pentru exemplul propus de dumneavoastră (Y=3), avem în
vedere următoarele:
Exemplul 1:
Dacă în proiectul dumneavoastră veți crea 3 SES (din care 2 SES în mediul rural), atunci veți obține
0 puncte la criteriul 1.10, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis pentru proiectul dumneavoastră
2

* Intrebarea*: se aduna y-ul din tabelul de la pagina 20 cu cele 3 unitati de la pagina 34 din grila si implicit bugetul va fi
200.000 Eur * 6 SES =1200000 eur + 300.000 eur cheltuieli aferente implementarii proiectului?

Daca acesta este rationamentul, atunci daca mergem pe valoarea maxima de indicatori nu ne mai incadram in buget:
8 ses-uri (y-ul de la pagina 20) + 3 SES -uri d ela pagina 34 pentru punctaj maxim + 11 SES-uri, adica 11 * 200.000 eur
= 2.200.000+ 550.000 eur (ch de implementare) = 2.750.000 eur total buget, adica cu peste 250.000 eur in afara
bugetului.

va fi de maxim 600.000 euro.
Exemplul 2:
Dacă în proiectul dumneavoastră veți crea 3 SES (din care 2 SES în mediul rural), dar doriți să
obțineți 3 puncte la criteriul 1.10, atunci veți mai crea suplimentar încă 3 SES (din care 2 SES în
mediul rural), deci în total 6 SES (din care 4 SES în mediul rural), iar valoarea totală a ajutoarelor
de minimis pentru proiectul dumneavoastră va fi tot de maxim 600.000 euro.
SAU
Dacă în proiectul dumneavoastră veți crea 6 SES (din care 4 SES în mediul rural), veți obține 3
puncte la criteriul 1.10 dacă veți solicita ca valoare totală a ajutoarelor de minimis pentru proiectul
dumneavoastră maxim 600.000 euro.

Va rog sa clarificati grila de la pagina 34, ce inseamna exact Y + 1, Y +2 si Y + 3
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1. Grupul tinta eligibil_
- lucratori sociali/asistenti personali/asistenti comunitari, mediatori, etc ..... {Ei trebuie sa fie angajati in cadrul unor
structuri economice si odata cu proiectul nostru sa isi infiinteze propriile SES-uri in care sa ofere locuri de munca pentru
cei din economia sociala, ex. rromi, pers. cu dizabilitati, etc.
Acest lucru nu contravine legii functionarilor publici, in caz ca aceste pers. vor sa isi desfasoare aceasta activitate pe
langa jobul de zi cu zi? Se poate sa desf. in SES activitati part-time in aceasta situatie?}
- la ce se refera managerii ai structurilor economiei sociale? Sunt detinatorii de companii cae au agajate pers. din grupuri
vulnerabile? Sau ce?
- La ce se refera secialistii si formatorii implicati in economia sociala?

În concluzie, “Y + 1, Y +2 si Y + 3” reprezintă contribuția dumneavoastră suplimentară la valoarea
indicatorului minim (de la 1 la 8) aferent valorii maxime a ajutorului acordat.
1.
A) Persoanele din categoria “Lucrători sociali, asistenţi personali, asistenţi comunitari, mediatori
familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali, îngrijitori, personal din instituţii rezidenţiale” constituie
grup țintă pentru activitătile eligibile relevante din lista activităților stabilită la capitolul 4.2 Activități
eligibile din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.
Pe de altă parte, încadrarea persoanelor din categoria respectivă ca salariați în cadrul proiectului se
va realiza în conformitate cu legislația aplicabilă fiecărui tip de organizație (instituție publică,
fundație, asociație, societate comercială etc.), precum și în limitele plafoanelor stabilite în Ghidul
Solicitantului – Condiții Generale.
B) Managerii structurilor economiei sociale vor fi persoanele responsabile de managementul acestor
structuri, înainte și după acordarea finanțării.

2. Activitati ale SES-urilor
- trebuie sa fie generatoare de profit sau de tip ONG, adica fara scop patrimonial?
- intr-un ONG deja existent se poate dezv. o activitate generatoare de profit? Daca da CUM, ca se bat cap in CAP niste
lucruri
3. Cum demonstram contributia proprie la acest proiect

4. Se dau ban_i (sunt chetuieli eligibile?) pentru acreditarea/autorizarea de cursuri pentru formare profesionala si
sau/calificare/specializare?
- acest aspect este mentionat in cadrul calupului de activitati (activ. nr. 21), dar nu este mentionat nimic la cheltuieli
eligibile ........
5. Trebuie facut_ din start si Bugetul pentru SES, respectiv Planul de afaceri propus?
Prin urmare ideea de busines exista odata cu depunerea proiectului nostru pentru fiecare SES nou creat???
6. Ce cuprinde_ ca obiecte de activitate eligibile pentru SES-uri in cadrul ajutorului de MINIMIS?
Orice obiect de activitate poate avea SES-ul creat sau suntem constransi de anumite obiecte de activitate specifice???
Unde gasim aceasta lista?
7. _SES-ul nou creat_ poate fi dezvoltat sub firma noastra ca solicitant sau noi treuie sa cream o alta firma sau trebuie
sa gasim o alta companie terta cae sa isi dezvolte aceasta activitate sociala???
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In legatura cu elaborarea unei cereri de propuneri de proiecte nr.168, DMI 6.1., va rugam sa ne clarificati urmatoarele
aspecte:
1) la pag 21 ghid, se mentioneaza ca sunt eligibile cheltuielile cu infiintarea/dezvoltarea structurilor sociale. La ce se
refera aceste subventii ? Exista o limita valorica ?
2) un angajat din grupuri vulnerabile al structurii sociale, daca participa la ore de consiliere in vederea integrarii la locul
de munca, poate cumula subventia cu salariul?

C) Specialiştii implicaţi în economia socială sunt specialişti care lucrează în structurile economiei
sociale, alţii decât decât cei care lucrează cu grupurile vulnerabile, respectiv “Lucrători sociali,
asistenţi personali, asistenţi comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali,
îngrijitori, personal din instituţii rezidenţiale”, în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții
Specifice , capitolul 4.1 Grupul ţintă eligibil, nota de subsol nr. 2.
2. Activitatile SES pot fi fara scop patrimonial sau cu scop patrimonial, în conformitate cu prevederile
capitolului 3. Prevederi relevante pentru DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, pag. 8 și
prevederile capitolului “4.9 Sustenabilitatea proiectului, a structurilor de economie socială create sau
dezvoltate și a locurilor de muncă nou create” pag. 26-27 din Ghidul Solicitantului – Condiții
Specifice.
3. La momentul depunerii cererii de finanțare, contributia proprie va fi evidențiată în bugetul detaliat
al proiectului, precum și în Acordul de Parteneriat, urmand ca dupa semnarea contractului, pe
parcursul implementarii proiectului, să fie scazută din cererea de prefinanțare și din cererile de
rambursare.
4. Activitatea de acreditare/autorizare de cursuri pentru formare profesionala este eligibilă, dar
cheltuielile pentru aceasta activitate vor fi suportate integral de solicitant din resursele proprii (altele
decât contribuția proprie).
5. La momentul depunerii cererii de finanțare este obligatorie depunerea Anexei 3 “Planul de afaceri
pentru fiecare structură de economie socială înființată/dezvoltată”
6. Va rugam sa consultati Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata
din DMI 6.1, punctul V. Domeniul de aplicare, Art. 5, pag.5.
7.Structurile de ecomomie sociala pot fi înființate de către solicitant sau parteneri, în conformitate cu
prevederile capitolului 3. Prevederi relevante pentru DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, pag. 8
din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.
1. Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul CPP 168 este stabilită în capitolul “
4.4 Cheltuieli eligibile” (pag. 15-18). În cadrul secțiunii “4.4.1 Cerințe obligatorii privind bugetul cererii
de finanțare” (pag. 19-21) sunt prezentate modalitățile de introducere a costurilor în buget. Ghidul
Solicitantului nu impune limite pentru valoarea taxelor și subvențiilor, dar acestea vor respecta
principiile utilizării eficiente a fondurilor publice.
2. Subvențiile acordate grupului țintă nu se pot cumula sau suprapune cu salariile acestora.
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3) exista un numar minim de persoane ptr. grupul tinta?
4) plafoanele maxime ptr. achizitia de echipamente sunt doar ptr. echipamentele precizate ? La alte tipuri de mijloace
fixe, necesare activitatii structurilor sa intelegem ca plafoanele nu sunt limitate, ci se ia in calcul pretul pietei ?
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Referitor la POS DRU, DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" va solicitam sprijinul pentru clarificarea urmatorului
aspect: schema de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale" se aplica prelucrarii produselor forestiere (ex.
obtinere de peleti din deseuri lemnoase)?
Avand in vedere termenul de depunere ft. apropiat pentru acest program, asteptam raspunsul dvs. intr-un timp
rezonabil, cat mai scurt posibil.
As
dori
sa
stiu
daca
în
cadrul
Domeniului
major
de
interventie
6.1
"Dezvoltarea economiei sociale" sunt eligibile urmatoarele activitati:
- sere de legume în care sa fie angajate persoane membre ale grupurilor tinta, iar produsele sa fie destinate cu
precadere acestor grupuri (penitenciare, camine de batrâni, case de copii etc.)
- sere de flori în care sa fie angaja?e persoane membre ale grupurilor tinta, veniturile fiind destinate cu precadere
satisfacerii nevoilor acestor grupuri
- firme de curatenie în care sa fie angajate persoane membre ale grupurilor tinta, veniturile fiind destinate cu precadere
satisfacerii nevoilor acestor grupuri
- magazine virtuale in care sa fie angajate persoane membre ale grupurilor tinta, veniturile fiind destinate cu precadere
satisfacerii nevoilor acestor grupuri si în care sa fie promovate si valorificate produsele si serviciile unitatilor de economie
sociala
- magazine de desfacere reale in care sa fie angajate persoane membre ale grupurilor tinta, veniturile fiind destinate cu
precadere satisfacerii nevoilor acestor grupuri ?i în care sa fie promovate ?i valorificate produsele si serviciile unitatilor
de economie sociala
- ateliere de confec?ii/marochinarie in care sa fie angajate persoane membre ale grupurilor ?inta, veniturile fiind
destinate cu precadere satisfacerii nevoilor acestor grupuri
- spalatorii auto in care sa fie angajate persoane membre ale grupurilor tinta, veniturile fiind destinate cu precadere
satisfacerii nevoilor acestor grupuri
- imprimerii/ legatorii in care sa fie angajate persoane membre ale grupurilor tinta, veniturile fiind destinate cu precadere
satisfacerii nevoilor acestor grupuri
- atelier de tâmplarie in care sa fie angajate persoane membre ale grupurilor ?inta, veniturile fiind destinate cu precadere
satisfacerii nevoilor acestor grupuri
In legatura cu prevederile ghidului conditii specifice, pentru DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, va rugam sa ne
raspundeti cu o clarificare la urmatoarele intrebari:
1.
Aplicantul poate infiinta 2 structuri de economie sociala cu personalitate juridica distincta, în conditiile in care
bugetul aferent acestora va fi de aproximativ 150.000 euro pentru fiecare SES? Astfel, bugetul solicitat strict pentru
infiintarea si functionarea celor 2 SES va fi in total de 300.000 euro. Se incadreaza acest model in prevederile DMI 6.1
Dezvoltarea economiei sociale?
2. Ne este neclar dacă limita maximă de 200.000 euro (ajutor de minimis) se aplica strict pe SES creata? Un aplicant
poate infiinta mai multe intreprinderi sociale cu personalitate juridica distincta, cu un buget de 150.000 euro/intreprindere
sociala?
3.
Aplicantul si partenerul din proiect pot infiinta impreuna o SES cu personalitate juridica distincta, astfel incat
controlul structurii de economie sociala sa fie impartit 50% - 50% intre aplicant si partner? In aceste conditii, la
redactarea cererii de finantare unde bugeteaza costurile aferente infiintarii si functionarii SES (la aplicant sau la
partener)?
As dori sa va solicit cateva clarificari legate de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice DMI 6.1.
1. Daca o structura de economie sociala creata in cadrul proiectului are sediul social si birourile in mediul rural, dar
deruleaza cursuri de formare/ recalificare si in alte localitati care nu sunt in mediul rural, se conisdera ca aceasta
structura este infiintata in mediul rural pentru indicatorii de proiect?
2.Firma noastra a obtinut in ultimul an aprox. 100 mii de euro ca ajutor de minims in cadrul altor programe nationale.
Daca in cadrul proiectului infiinteaza o noua structura de economie sociala in cadrul careia detine mai putin de 50%
capital, se considera ca cele 2 structuri sunt legate?
Poate noua structura obtine 200.000 de euro ca ajutor de minimis?

3. Nu există un număr minim de persoane pentru grupul țintă, dar solicitanții și partenerii acestora
trebuie să se asigure de atingerea indicatorilor propuși în cererea de finanțare.
4. Plafoanele maxime din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale se aplică exclusiv la categoriile
precizate. Pentru restul achizițiilor, se aplică prevederile HG 875/2011 și OUG 66/2011 privind
rezonabilitatea prețurilor și utilizarea eficientă a fondurilor publice.
Pentru domeniul de aplicabilitate vă rugăm să consultați schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea
economiei sociale” și Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art.
107 si 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.
Pentru domeniul de aplicabilitate vă rugăm să consultați schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea
economiei sociale” și Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art.
107 si 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.
În plus, productia de legume este precizată la Anexa 1 din Tratat, la Capitolul 7 (Legume, plante,
rădăcini şi tuberculi alimentari), iar floricultura este precizată la Capitolul 6 (Plante vii şi produse de
floricultură).
În consecință, nu se poate finanța înființarea de sere de legume/flori prin acordarea de
ajutoare de minimis în cadrul acestei scheme.

Da, cu conditia ca cele 2 SES înființate să nu fie legate.

Limita de 200.000 euro reprezintă valoarea maximă ce poate fi solicitată pentru 1 SES, în concluzie
aplicantul poate să solicite o sumă mai mica decât acest plafon.
Nu. Fiecare SES trebuie să fie înființată doar de câte una din entitățile care compun parteneriatul
(solicitantul sau unul din parteneri). Atribuirea cheltuielilor aferente SES1 (de ex.) pe structura
responsabilă pentru înființarea acestei SES se va reflecta în bugetul proiectului: foaia de buget
„Ajutor de minimis SES1” (bugetul detaliat xls) și linia de buget 11.ASISTENŢA FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ SES1 (bugetul sintetic)
1. Da.

2. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice, capitolul „4.6 Incidența ajutorului de minimis” precizează:
“valoarea maximă a finanțării acordate pentru o structură a economiei sociale înființată/dezvoltată în
cadrul unui proiect finanțat prin prezenta cerere de propuneri de proiecte, cumulată cu eventualele
alte ajutoare de minimis de care a beneficiat în ultimii 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenți şi anul
fiscal în curs) nu poate depăşi 200.000 de Euro” (pag. 23, alin.1).
si
„Pentru structurile de economie socială cu personalitate juridică proprie înființate de o persoană
juridică, dacă aceasta deține mai mult de 50% din părțile sociale ale noilor structuri juridice sau

4

deţine controlul de orice fel asupra acestora (întreprinderi legate) ajutorul de minimis se plafonează
la 200.000 euro in 3 ani fiscali cumulat pe toate structurile de economie socială cu personalitate
juridica înființate (inclusiv solicitantul, dacă este cazul). ” (pag. 23, alin.2).
A. Conform celor menţionate mai sus, noua structură poate obţine maxim 200.000 euro.
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3. In cazul înființării a doua structuri de economie sociala acestea trebuie sa aiba obiecte de activitate diferita/ cod CAEN
diferit? De exemplu, putem înființa o SES care sa furnizeze cursuri de fomare in domeniul economic, iar alta cursuri de
formare in domeniul tehnic?
1. Cum anume se calculează cheltuielile directe în cazul CPP 168?
Cheltuielile de minimis aferente SES se sumarizează ca și Cheltuieli directe la nivelul proiectului?

2. Având în vedere modul de definire al cheltuielilor și modul de gestiune al bugetelor aferente SES la nivelul
proiectului și al partenerilor, vă rugăm clarificați dacă pentru un SES părți din bugetul acestuia pot fi asumate de
mai mulți parteneri – ex. un membru al parteneriatului asumă în bugetul propriu cheltuielile cu închirierea pentru
toate SES-urile înființate prin proiect în timp ce un alt membru al parteneriatului asumă integral costurile cu
subvențiile pentru toate persoanele încadrate în grupul țintă din toate SES-urile înființate prin proiec sau este
necesară o corespundență de tipul “bugetul integral al unui SES se cuprinde în totalitate în bugetul unui singur
partener”
3. Vă rugăm să clarificați aspectul referitor la “Prefinanțare” în cazul proiectelor aferente apelului 168. Cum se
acordă prefinanțarea în cadrul acestor proiecte, respective în câte tranșe și în ce procente raportate la valoarea
eligibilă a proiectului?
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4. Vă solicităm clarificări / detalii suplimentare privind prevederile Art. 11 din Schema de ajutor de minimis, mai
concret asuprea prevederii: “ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finanțare nerambursabilă, eșalonat,
pe etape de implementare a proiectului”.
In cazul infiintarii unei SES (agentie de turism touroperatoare) este eligibila inchirierea de la proprietari din diferite state
member UE a pachetelor turistice (cazare) pentru a fi oferite clientilor? Daca da, platile pot fi facute anticipat
proprietarilor in valuta conform clauzelor contractuale ?

Va rugam sa ne precizati daca, în conformitate cu SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS, "DEZVOLTAREA ECONOMIEI
SOCIALE", V. Domeniul de aplicare, Art. 5.,Alin. 2 - Prezenta schema de minimis nu se aplica:

B. Conform capitolului „4.6 Incidența ajutorului de minimis”, o întreprindere este considerată legată
dacă îndeplineşte 1 dintre cele 2 condiţii:
a) persoana juridica care înființează o structura de economie sociala deține mai mult de 50% din
părțile sociale ale noilor structuri juridice;
b) persoana juridica care înființează o structura de economie sociala deţine controlul de orice fel
asupra acesteia.
3. Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice nu conţine acest tip de restricție.

1.Sunt considerate cheltuieli directe toate cheltuielile care au legatura directa cu implementarea
proiectului exceptând:
(a) Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie ale proiectului si
(b) Cheltuieli aferente înființării și funcționării structurilor de economie socială înființate/dezvoltate –
cheltuieli aferente ajutorului de minimis.
În situația în care sunt efectuate înainte de înființarea structurii de economie socială, cheltuielile
aferente ajutorului de minimis vor fi prinse în bugetul proiectului, conform indicațiilor din Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice, punctul 4.4.1 Cerințe obligatorii privind bugetul cererii de finanțare
(pagina 20).
2. Nu. O SES poate fi înființată doar de una din entitățile care compun parteneriatul (solicitantul sau
unul din parteneri). Atribuirea cheltuielor aferente SES1 (de ex.) pe structura responsabilă pentru
înființarea acestei SES se va reflecta în bugetul proiectului, foaia de buget „Ajutor de minimis SES1”
în defalcarea pct 11.ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ SES1

Modalitatea de solicitare a prefinanţării, precum şi valoarea acesteia vor fi prevăzute în contractul de
finanţare. Suma acordată sub forma prefinanţării se recuperează integral şi progresiv, până la
valoarea integrală, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise
către AMPOSDRU/ OIPOSDRU responsabil. Acest procent este specificat în contractul de finanţare
încheiat între AMPOSDRU/ OIPOSDRU responsabil şi dumneavoastră în calitate de beneficiar.
4. Finanțarea nerambursabilă se va acorda eșalonat, în baza Cererilor de rambursare depuse de
Beneficiar.
Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, doar următoarele tipuri de cheltuieli referitoare
la închirieri sunt eligibile:
6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
6.1 Închiriere (locaţii, bunuri);
6.2. Rate de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing.
În condițiile în care finantarea nu are legătură cu prețul și/ sau cantitatea produselor, iar ajutorul va fi
transferat către producătorii primari, prelucrarea produselor agricole respective poate fi finanțată din
ajutorul de minimis acordat în baza prezentei schemei aferente DMI 6.1.

Litera c) ajutoarele acordate structurilor de economie sociala care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și
comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilita pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauza achizitionate de la
producatorii primari sau introduse pe piata de întreprinderile în cauza;
- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţiala sau integrala către producători primari;
Se poate aplica prezenta schema de minimis pentru dezvoltarea unei Structuri de Economie Sociala - cooperativa de
servicii comunitare care sa:
- achiziţioneze de la membrii cooperatori si de la alţi membrii ai comunității produse agricole: fructe de pădure, fructe de
gradina, legume, miere de albine, venin de albine, propolis, laptisor de matca - ca materii prime;
- cooperativa sa achiziţioneze echipamente si sa prelucreze aceste materii prime si sa le transforme în produse locale;
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- sa dezvolte o marca înregistrata de produse locale;
- sa dezvolte un sistem promovare, marketing si vânzare a produselor rezultate;
- sa furnizeze pentru membrii cooperatori diverse servicii si bunuri – ladițe pentru produsele livrate ca materie prima, alte
consumabile în acelaşi scop al livrării materiei prime;
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Va rog sa precizați daca toate activitațile propuse pot fi acoperite din schema de minimis.
Am o întrebare legata de următorul text din Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice 168:

În cadrul unui proiect cu valoarea totală eligibilă de 250.000 euro, valoarea cheltuielilor de tip FEDR
va fi de maxim 15% din aceasta, respectiv 37.500 euro.

„De asemenea, vor fi respectate plafoanele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2014, cu
modificările si completările ulterioare. Procentul cheltuielilor de tip FEDR (maxim 15% din valoarea eligibila) se
calculează la nivel de proiect, nu la nivel de structura de economie sociala înfiinţată. În acest sens, cheltuielile de tip
FEDR alocate la nivel de structura de economie sociala pot depăşi procentul 15% din echivalentul în lei a 200.000 euro
(alocarea maxima permisa pentru o structura de economie sociala)”
Avand in vedere principiul ajutorului de minimis, va rog sa îmi comunicaţi CLAR, fara referire la textul de mai sus, ce
înseamnă cele de mai sus.
Concret, va rog sa îmi confirmaţi ca, în cazul unei întreprinderi sociale înființate în mediul rural, proiect cu o valoare
eligibila de 250.000 Euro (200.000 Euro pe SES si 25% din valoarea menţionată pentru alte cheltuieli de ordin general),
cheltuielile de tip FEDR urmează a fi stabilita, în conformitate cu textul de mai sus la:
- 15% din general, pentru echipamente pentru derularea proiectului (respectiv max. 7500 Euro), conform secţiunii
Cheltuieli eligibile a aceluiaşi ghid
- fără un procent specific in cazul cheltuielilor de minimis (respectiv pana la 100%) pentru structura de economie sociala.
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Daca înţelegerea de mai sus nu este corecta din perspectiva ghidului menţionat, va rog sa îmi comunicaţi clar si concis
care este valoarea maxima a FEDR pentru un proiect aferent unei întreprinderi sociale (cifra exacta, calculata la sumele
maxime admise).
As avea o intrebare cu privire la DMI 6.1, la partea de eligibilitate:
Am tot citit aspectele mentionate la pag 14 si 16 din fisierul schema_de_ajutor_de_minimis.pdf dar nu am un raspuns
clar la intrebarea ce vizeaza o activitate ce o luam in calcul pt a depune un proiect pe aceasta linie.
1) Mai precis, este eligibil un proiect depus pe aceasta linie care are printre activitati infiintarea unei sere de
legume/prelucrarea legumelor si comercializarea lor?
2) Am vazut ca la pag 16 se precizeaza ca schema de minimis nu se aplica structurilor de economie sociala care isi
desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole (se refera la prezent). Aceasta inseamna ca
se pot insa infiinta structuri de economie sociala care sa aiba in vedere pe viitor producerea de produse primare agricole
sau se refera atat la cele existente cat si la cele ce se vor infiinta prin proiect?
3) La Art 5, pct c, nu inteleg la ce se refera partea cu conditionarea partiala sau integrala catre producatori finali, puteti
sa imi aduceti clarificari si eventual un exemplu? De pilda, daca o linie de prelucrare isi propune sa achizitioneze legume
de la producatori, este posibila aceasta activitate (si finantabila) prin aceasta linie de finantare?
Va supunem atenţiei următoarele aspecte:
1. Va rugam clarificaţi si exemplificaţi ce însemnă întreprinderi implicate in economia sociala - ghid pag.15 secţiunea 4.3
. Tot odată va rugam sa ne comunicaţi daca se vor solicita dovezi privind implicarea acestor întreprinderi in economia
sociala, momentul si tipul acestor documente;

2. Va rugam sa clarificaţi daca entitatea nou creata prin proiect ( structura de economie soaciala) poate avea încadrarea
si derula activitati conform CAEN: 551 Hoteluri si facilitati de cazare similare, 5610 – Restaurante, 8559 – alte forme de
invatamant n.c.a (Formare profesionala), 932 – Baza de agrement, 1071 – Fabricarea prajiturilor si aproduselor
proaspete de patiserie ( cofetarie), 103 – Prelucrarea si conservarea legumelor si fructelor .
3. Va rugam sa clarificati daca pentru evaluarea sustenebilitatii financiare se va aplica principiul intreprinderilor legate
(Legea 346/2004) si daca aceasta se va extrapola si in cazul altor entitati decat intreprinderile mici si mijlocii.

Conform schemei de ajutor de minimis, productia de legume nu este eligibila pentru finantare.
Prelucrarea / comercializarea legumelor este eligibilă numai în condiţiile în care solicitantul poate
demonstra ca alocarea financiara este folosita, în mod exclusiv, în acest scop, fără a o redirecționa
pentru susținerea producției agricole.
Aveți în vedere răspunsul de mai sus.

Aveți în vedere răspunsul de mai sus.

Intreprinderi implicate in economia socială reprezinta societati comerciale detinute si controlate
integral sau partial (actionariat peste 50%) de organizatii ale economiei sociale (asociatii, fundatii,
cooperative, case de ajutor reciproc ale salariatilor si pensionarilor)
SAU
reprezintă o întreprindere mare sau de tip IMM (micro, mică sau mijlocie) conform legislaţiei
naţionale în vigoare, care poate dovedi, conform obiectului de activitate că funcţionează pe piaţă
inclusiv în domeniul social, prin realizarea a cel puțin una din următoarele activități: furnizarea de
servicii sociale, furnizarea de servicii de sănătate, furnizarea de servicii de educaţie, asigurarea de
locuri de muncă pentru persoane apartinând grupurilor vulnerabile
Documentele care atesta calitatea de Întreprindere implicata in economia socială, vor fi solicitate la
momentul contractării proiectului.
Activitățile menționate, așa cum au fost prezentate de dumneavoastră, nu intră în contradicție cu
prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice nr. 168 sau cu schema aferentă de ajutor de
minimis.
Conform Ghidului Solictantului Conditii Specifice nr.168 grila Faza B, evaluarea sustenabilitatii
financiare va fi evaluata prin prisma detalierii surselor ulterioare de finanţare (fonduri proprii,fonduri
externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării
nerambursabile.
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In urma discutie telefonice avuta in aceasta dimineata (17.07.2014) sa supun atentiei 2 intrebari de clarificare referitoare
la realizarea unui proiect pe Axa 6, Domeniul 6.1 "Dezvoltarea ecomoniei sociale" si avand ca beneficiari persoane
private din Penitenciarul Aiud.
1. In ce masura persoanele private de libertate pot fi eligibile prin prisma faptului ca sunt persoane de etnie roma,
persoane care au parasit timpuriu scoala sau persoane care parasesc sistemul istitutionalizat de protectie a copilului?

2. Exista si alta forma de reglementare a serviciilor de munca in cadrul intreprinderii sociale, alta decat contractul
individual de munca? (Veniturile realizate de persoanele private de libertate pentru munca prestata nu constituie venituri
salariale, legea 254/2013, art. 86).
Studiind Bugetul sintetic am văzut ca la cap. 1 - "Resurse umane", nu exista decât o secţiune, 1.1 - "Cheltuieli aferente
managementului de proiect".
Întrebările sunt:
1. Unde se încadrează, în Bugetul sintetic, cheltuielile cu salarizarea restului de personal implicat in implementarea
proiectului (conf. cap. 4.4. lit. A, pct. 1 din Condiţii specifice CPP 168 - pag. 16) si care nu fac parte din echipa de
management?
2. Unde se incadreaza cheltuielile, in Bugetul sintetic, in cazul externalizarii managementului de proiect (conf. cap. 4.4.
lit. A, pct. 4.1 din Conditii specifice CPP 168 - pag. 16), la 1.1, la 3.2 sau in alta parte ?
1. Referitor la conflictul de interese, există conflict de interese între solicitant şi un partener în situaţia în care
intervin următoarele aspecte: există o relaţie de rudenie de gradul I între reprezentanţii legali celor două instituţii,
cele două instituţii au sediul social la aceeaşi adresă, dar functioneaza la puncte de lucru diferite, iar unul dintre
reprezentanţii legali are calitatea de membru fondator în cadrul celeilalte organizaţii, fara a fi in Consiliul director
?
2. Între asociaţii/acţionarii unei viitoare structuri de economie socială înfiinţate pe proiect există conflict de interese
dacă se află în următoarele situaţii: existenţa unor legături de natură profesională între aceştia şi/sau existenţa
unor relaţii de rudenie de gradul I?
3. În situaţia în care structura de economie socială este înfiinţată în mediul rural, există obligativitatea ca personalul
nou angajat în cadrul acestei structuri să fie selectat în exclusivitate din mediul rural?
4. Personalul nou angajat în structura de economie socială are obligativitatea întocmirii de rapoarte de activitate /
fişe de pontaj aferente activităţii prestate?
5. În situaţia în care solicitantul îşi propune înfiinţarea unui număr mai mare de structuri de economie socială,
solicitând sprijin financiar pentru un număr inferior de structuri, există obligativitatea distribuirii proporţionale a
alocaţiei financiare nerambursabile între structurile de economie socială înfiinţate, sau tine strict de planul de
afaceri depus? Concret, dacă se solicită sprijin financiar de 400.000 euro şi se vizează înfiinţarea a 3 structuri
de economie socială, alocarea financiară pentru fiecare structură poate să fie următoarea: structura nr.1 –
200.000 euro, structura nr. 2 – 20.000 euro şi structura nr. 3 – 180.000 euro?
6. În vederea obţinerii punctajului maxim pentru itemul 1.8 din grila de evaluare, locurile de muncă nou create
trebuie să fie cu normă întreagă? Daca proiectul vizeaza angajarea cu norma parțială cum cuatificăm indicatorii
privind numar de locuri de munca infiintate?

În cadrul acestui apel, “persoanele private de libertate” nu reprezintă grup țintă eligibil.
Persoanele din grupuri vulnerabile care sunt eligibile în cadrul acestui apel sunt:
(a) Persoane de etnie romă;
(b) Persoane cu dizabilităţi;
(c) Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a
copilului;
(d) Familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale;
(e) Copii în situaţie de risc;
(f) Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
(g) Victime ale violenţei în familie;
(h) Femei (în situaţii de risc);
(i) Persoane care trăiesc din venitul minim garantat;
(j) Persoane care locuiesc în comunităţi izolate;
(k) Victime ale traficului de persoane;
(l) Persoane afectate de boli ocupaţionale.
Raporturile de muncă din cadrul SES vor respecta prevederile legislației în vigoare.

Salarizarea membrilor echipei de implementare se încadrează la capitolul 1.1. Cheltuieli salariale,
sub-capitolul Cheltuieli experți (echipa de implementare).

În cazul externalizării managementului de proiect, cheltuielile respective se încadrează la capitolul 3.
Alte tipuri de costuri, subcapitolul 3.4 Valoare activitati subcontractate/ externalizate.
Conflictul de interese este reglementat de legislația națională în domeniu.

Conflictul de interese este reglementat de legislația națională în domeniu.

Nu există obligativitatea ca personalul nou angajat în cadrul SES să fie selectat în exclusivitate din
mediul rural.
Angajații SES nu au obligativitatea participării la raportarea activităților proiectului, așa cum există
pentru membrii echipei de management și a echipei de implementare.
Conform exemplului expus de dumneavoastră, este permisă utilizarea de alocări inegale între SES
înființate, cu condiția ca oricare din acestea să nu primească mai mult de 200.000 euro.

Vă rugăm să aveți în vedere explicațiile prezentate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice:
A) la capitolul 4.5 Indicatori, pentru indicatorul obligatoriu “Numărul locurilor de muncă create de
structurile economiei sociale”, astfel:
Locurile de muncă create de structurile economiei sociale se referă la angajații
structurilor de economie socială (persoane aparținând grupurilor vulnerabile și alți
angajați ai structurii de economie socială ) și manageri ai structurii de economie
socială. Angajații persoane vulnerabile aparținând grupului țintă trebuie să reprezinte
minim 50% din totalul locurilor de muncă create de structura economiei sociale. In
orice caz, timpul de lucru cumulat al angajatilor vulnerabili trebuie să reprezinte cel
puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.
B) la capitolul 4.9 Sustenabilitatea proiectului, a structurilor de economie socială
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create sau dezvoltate și a locurilor de muncă nou create, astfel:
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Referitor la Conditiile specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168/2014 Dezvoltarea economiei sociale,
aferente Axei prioritare nr. 6 DMI 6.1. din POSDRU 2007-2013, am rugamintea clarificarii urmatoarelor prevederi din
Ghidul solicitantului:

Fiecare structură de economie socială beneficiară de sprijin în cadrul prezentului apel
are obligația de a menține locurile de muncă nou create cel puțin 6 luni după finalizarea
proiectului, cu respectarea proporțiilor stabilite pentru indicatorul de program aferent
(minim 50% din totalul locurilor de muncă create de structura economiei sociale; timpul
de lucru cumulat al angajaților vulnerabili trebuie să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de
lucru al tuturor angajaților).
Asociația de dezvoltare intercomunitară nu poate fi asimilată SES.

I.
eligibilitatea SES -ului in cazul in care prin proiect se urmareste constituirea de catre solicitant, autoritate a
administratiei publice locale, a unei structuri cu personalitate juridica distincta de tip ONG.
In acest sens, am in vedere ca pentru a putea constitui o structura de tip ONG, autoritatile administratiei publice locale
trebuie sa asigure respectarea urmatoarelor prevederi:
- art. 4 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii potrivit carora asociatia este subiectul de drept constituit de
trei sau mai multe persoane.
- art. 11 din Legea nr. 215/2001 potrivit carora doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale au dreptul de a se
asocia formand asociatii de dezvoltare intercomunitara cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica.
Mai exact, o astfel de entitate, respectiv un ONG reprezentand asociatie de dezvoltare intercomunitara reprezinta un
SES in sensul conditiilor specifice din Ghid in contextul in care aceasta nu este infiintata exclusiv de catre solicitant, in
asociere intrand si alte autoritati ale administratiei publice locale care nu sunt partenere in proiect?
II. Modelul acordului de parteneriat anexat la Ghidul solicitantului conditii generale varianta 2014 este obligatoriu sau
orientativ? Am in vedere situatia inserarii altor clauze referitoare la raspunderea partenerilor cum ar fi recuperarea
corectiilor de la partenerul ce a savarsit abaterea de la legalitate, regularitate sau conformitate.
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Va contactez in legatura cu unele nelamuriri in ceea ce priveste ghidul solicitantului 6.1 si CG. De asemenea, am
rugamintea sa-mi confirmati primirea acestui e-mail si daca este posibil sa-mi estimata un timp maxim pentru raspuns.
1. In GS -CS, pg. 26, pct 4.7. apare textul: "Astfel :
1. In cazul in care structura de economie sociala nou creata este o entitate noua cu personalitate juridica, cheltuielile
acesteia vor fi suportate din ajutorul de minimis acordat de catre solicitant, respectiv unul dintre parteneri.
Acest ajutor de minimis va fi inclus de catre aplicant sau parteneri în propriile bugete, asigurând astfel finantarea
structurii nou create. Beneficiarul/ parteneri vor transfera fonduri catre structura economiei sociale cu personalitate
juridica distincta nou creata, aceasta putând sa - si acopere costurile în mod direct.
Sumele acordate în acest caz nu pot depa?i valoarea maxima de 200.000 euro/ beneficiar."
Q: La ce entitate se refera cuvantul beneficiar ? Este vorba despre una dintre entitatile aplicante in cadrul parteneriatului
sau este vorba despre structura nou infiintata? Din ultimele doua fraze se poate deduce ca o entitate X poate infiinta 7
intreprinderi sociale, dar primeste doar 200.000 EUR indiferent de numarul acestora? Sau expresia "Sumele acordate în
acest caz nu pot depa?i valoarea maxima de 200.000 euro/ beneficiar." se poate intelege "Sumele acordate în acest caz
nu pot depa?i valoarea maxima de 200.000 euro/ entitate nou infiintata."?
2. GS CS, pg. 37, criteriile de evaluare: "Indicatorii proiectului: Numarul locurilor de munca create de structurile
economiei sociale raportat la numarul structurilor de economie sociala înfiin?ate/dezvoltate (cf tabelului de la pct. 4.4.1)"
Q: Cum se calculeaza x+7? Daca un parteneriat creaza 7 entitati noi, are obligatia de a avea minim 32 locuri de munca
per parteneriat, fara a se indica un numar nimic per entitate? Pentru punctaj maxim numarul total de locuri de munca
nou create ar fi de 39 (32+7) fara a se tine cont la care entitate sunt angajati cei 7 sau acestia trebuie sa fie angajati
proportional cu numarul de entitati nou create (cate o persoana in fiecare entitate)?

Acordul de parteneriat (Anexa 2 a cererii de finanţare) are un format standard în cadrul Ghidului
Solicitantului – Condiții Generale.
În situația în care membrii parteneriatului doresc introducerea de clauze suplimentare, acest lucru se
va realiza numai în măsura în care nu se elimină nimic din formatul standard, iar elementele nou
introduse nu modifică înțelesul clauzelor inițiale.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Generale, Ghidului Solicitantului –
Condiții Specifice nr. 168 și Schemei de ajutor de minimis, avem în vedere următoarele distincții:
1. Beneficiarul proiectului / Beneficiarul de finanţare nerambursabilă este solicitantul unic sau
liderul de parteneriat (instituţia/organizaţia care solicită finanţare în parteneriat cu alte
instituţii/organizaţii) a cărui cerere de finanţare a fost selectată în vederea contractării.
2. Beneficiarul de ajutor de minimis este fiecare structură de economie socială, ce urmează să
fie sprijinită sau înființată prin proiectele implementate de beneficiarii de finanțare
nerambursabilă.
Valoarea maximă de 200.000 euro se va aplica beneficiarilor de ajutor de minimis.

Va rugam sa aveti in vedere Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr.168, punctul 4.4.1 Cerințe
obligatorii privind bugetul cererii de finanțare – Tabelul care prezintă Relația între valoarea
indicatorilor, numărul minim de structuri de economie socială care trebuie înființate în mediul rural și
valoarea
maximă
cumulată
a
ajutoarelor
de
minimis.
Daca un parteneriat creează 7 SES, atunci conform tabelului de la punctul 4.4.1, numărul minim de
locuri de munca create trebuie sa fie de 32.
Pentru această valoare a indicatorului proiectul va fi admis in faza A de evaluare la criteriu 14-EP13, iar în Faza B de evaluare va fi punctat cu 0 puncte la criteriul 1.8 din grila de evaluare.
Proiectele care nu conţin numărul minim de locuri de munca conform tabelului de la punctul 4.4.1.
vor fi respinse.
Pentru a obţine punctajul maxim la criteriul 1.8 din grila de evaluare faza B, prin proiectul depus
trebuie sa creeze fata de numărul minim de locuri de munca încă 7 locuri de munca, respectiv 39
locuri de muncă.
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3. GS CS, pg. 37, criteriile de evaluare: "Indicatorii proiectului: Numar de structuri de economie sociala înfiin?ate (y)
raportat la valoarea cumuata a ajutorului de minimis (cf tabelului de la pct. 4.4.1)"
Q: Cum se calculeaza y+3 pentru punctaj maxim? Daca un parteneriat creaza 7 entitati noi, dar solicita doar 800.000
EUR, poate lua punctajul maxim? (7 entitati = max. 1.400.000 EUR; 1.400.000 EUR - 800.000 EUR = 600.000 EUR,
care pot finanta alte 3 entitati). Sau daca solicitam 1.400.000 EUR, dar vom crea 10 intreprinderi sociale, tot acumulam
punctaj maxim?
4. GS CG, pg. 45: "Achizitia de cladiri este eligibila doar pentru beneficiarii/partenerii institu?ii publice"?
Q: Un ONG nu poate achizitiona o hala? Un ONG poate construi o hala?

5. GS CS, pg. 20: "Relatia între valoarea indicatorilor, numarul minim de structuri de economie sociala care trebuie
înfiin?ate în mediul rural ?i valoarea maxima cumulata a ajutoarelor de mimimis este prezentata în tabelul de mai jos: 8
intreprinderi total, minim 5 in mediul rural"
Q: Daca se infiinteaza mai mult de 8 intreprinderi, cum se calculeaza indicatorul intreprinderilor in mediul rural? Ramane
la aceeasi valoare - minim 5?
6. GS CS, pg. 23: "Toate structurile economiei sociale care vor fi înfiintate în proiectele finantate în cadrul prezentei
cereri de propuneri de proiecte vor avea personalitate juridica cu exceptia urmatoarelor structuri:
1) Unitati protejate autorizate
2) Structuri de economie sociala infiintate in cadrul proiectului ca activitate economica în cadrul unei asocia?ii sau
funda?ii existente care nu a avut anterior astfel de activita?i.
3) Structuri de economie sociala care func?ioneaza la un alt sediu decât sediul social al persoanei juridice ini?iatoare, ca
punct de lucru sau filiala al acestora."
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Q: Daca un ONG care nu a mai desfasurat o activitate economica si nu a inregistrat venituri cu scop patrimonial isi
inregistreaza un nou cod CAEN, fara a crea o noua entitate juridica, se va cuantifica la indicatorii de program ca o
entitate nou infiintata?
7. Daca o persoana fizica detine parti sociale in de 70% in 2 entitati cu aceeasi activitate, acelasi cod CAEN, ajutorul de
minimis de cumuleaza? Dar daca detine 70% in 2 entitati cu cod CAEN diferit, dar acelasi domeniu?
8. Se poate achizitiona un vehicul prin leasing operational?
9. Se va publica o lista cu intrebari frecvente? Daca da, unde putem gasi aceasta lista?
Va solicit o clarificare in legatura cu programul 6.1. lansat astazi.Conform ghidului solicitantului la acest program pot
participa atat solicitantul cat si parteneri ba chiar este incurajat parteneriatul.
Din analiza ghidului confirmata telefonic la reprezentantul regional se poate ca societatea noastra sa infiinteze o
societate distincta care sa aiba statutul de strucura economica sociala prin constructia unui atelier tip unitate economica
protejata.
Problema apare ca aceeasi societate nu poate infiinta 2 astfel de SES-uri deoarece conform regulilor de minimis
intreprinderile partenere legate nu pot depasii 200 000 euro intensitate sprijin.
In acest context se poate ca doua societati comerciale complet distincte sa infiinteze in cadrul aceluiasi proiect 2 SES-uri
ca societati comerciale noi cu rol social care sa beneficieze pentru grupul vulnerabil tinta de cursuri si formare comuna si
care sa beneficieze de punctajul crecut?
Nu intentionam sa facem 2 unitati protejate de catre 2 firme diferite cu acelasi obiect de activitate insa o unitate de
confectii si una de tesatorie se pot face implicand societati distincte si ca initiatori si ca final insa ca impact social sa
poata sprijinii atat angajarea cat si furnizarea de calificari pentru grupul tinta principal dar si cu extindere spre alte
grupuri tinta.
In acest parteneriat vor intra societatile comerciale ce infiinteaza SES-urile si societati furnizoare de calificari si posibil si

De asemenea, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.168 prevede doar la nivel de proiect un
anumit număr minim de locuri de muncă, în funcție de numărul de SES create, dar nu impune o
repartizare unitară a locurilor de muncă pe fiecare SES prin prisma imposibilităţii de a prevedea
tipul/tipurile de SES care vor fi dezvoltate prin proiecte si necesarul acestora de personal.
Pentru punctajul maxim in cazul in care doriti sa obtineti finantare pentru 7 SES (1.400.000 euro)
este necesar sa creati 7+3 SES. In exemplul dumneavostra y=7 (numarul minim de SES pentru care
se poate obtine finantare) + 3 SES (necesare pentru punctajul maxim).
Valoares de 200.000 euro reprezinta valoarea maxima care poate fi solicitata pe fiecare SES, în
consecință solicitarea unei sume inferioare aceastei valori este permisă.

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr.168 prevede la pag.17 următoarele:
B. Cheltuieli aferente înființării și funcționării structurilor de economie socială înființate/dezvoltate –
aceste cheltuieli intră sub incidența ajutorului de minimis
2.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcționării structurilor de economie socială
2.12.2 Construcţii.
Va atragem atentia ca aceasta cheltuila este eligibila DOAR pentru SES.
Pentru SES suplimentare nu este obligatorie apartenenţa de mediul rural.

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte pot fi sprijinite și structuri ale economiei sociale
deja înfiinţate. Structurile economiei sociale deja înfiinţate și sprijinite prin prezenta cerere de
propuneri de proiecte NU vor fi cuantificate la stabilirea valorii indicatorului “Numărul structurilor
economiei sociale înfiinţate”.

Plafonarea valorii ajutorului de minimis este condiţionat de procentul de părţi sociale deţinute sau
controlul asupra noilor structuri juridice, nu de obiectul de activitate / cod CAEN.
Da
Da
Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte sunt enumerate în cap. 4.3. Beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili din Ghidul
Solicitantului Condiții Specifice nr. 168, respectiv:
• ONG-uri ;
• Cooperative;
• Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
• Furnizori de servicii sociale;
• Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
• Întreprinderi implicate în economia socială;
• Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).
Furnizorii de formare profesională și universitățile nu sunt solicitanți sau parteneri eligibili.
Structurile de economie socială vor fi:
I.

Structuri fără personalitate juridică distinctă care funcționează în cadrul unei entități
(asociație, fundație, cooperativă, casă de ajutor reciproc a salariaților sau pensionarilor)
și țin evidențe contabile distincte:

1. unități protejate autorizate - operator economic de drept privat cu gestiune proprie, în cadrul
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o universitate.
Pentru a nu gresii abordarea acestui proiect va rugam sa ne explicati daca interpretarea noastra e cea corecta.
O alta intrebare este daca cele doua societati nou infiintate ce beneficiaza de ajutorul de minimis pot sa construiasca
mai multe structuri fiecare cu contabilitate distincta.
Concret se pot infiinta mai multe sectii in comune diferite si fiecare sa reprezinte un SES separat chiar daca apartin unei
singure intreprinderi respectiv un singur SRL?
Intreb acest lucru deoarece am remarcat ca se face distinctie intre structura economica sociala si entitatea
organizatoare care poate fi ONG, Autoritati locale, Furnizori de servicii sociale (acreditati) , cooperative, intreprinderi
implicate in economia sociala, ministerul muncii.

căruia cel puţin 30% din numărul total de angajați cu contract individual de muncă sunt persoane cu
handicap, înființată în cadrul proiectului și autorizată în condiţiile Legii 448/2006 republicată, Art. 81.
Acestea pot fi fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte
structuri din cadrul operatorilor economici, ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale. Existența
sa va fi atestată prin autorizaţia eliberată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice.
2. structuri de economie socială infiintate in cadrul proiectului ca activitate economică în cadrul unei
asociații sau fundații existente care nu a avut anterior astfel de activități. Dacă entitatea solicitantă
sau partenerul nu au avut anterior activități economice înregistrate în contabilitatea proprie,
activitatea structurii de economie socială va fi înregistrată ca activitate economica separată în
contabilitate și aceasta va putea fi considerată ca structură de economie socială nou creată în
proiect. Existența acesteia va fi atestată ca activitate nouă inițiată de persoana juridică respectivă
prin Declarația de mențiuni înregistrată la organul fiscal ca plătitor de impozit pe profit.
3. structură de economie socială care funcționează la un alt sediu decât sediul social al persoanei
juridice inițiatoare, ca punct de lucru sau filială al acestora. Existența sa va fi atestată ca activitate
nouă inițiată de persoana juridică respectivă prin Declarația privind sediul secundar înregistrată la
organul fiscal competent.
Toate aceste structuri cu contabilitate distinctă în cadrul unor organizații care participă ca
solicitant/partener vor putea fi considerate structuri de economie socială nou create în proiect,
încadrându-se cu finantarea in plafonul de 200.000 de Euro pe întreprinderi legate în condiţiile
detaliate în capitolul 4.6 Incidența ajutorului de minimis
II. Structuri cu personalitate juridică distinctă - entități înființate în cadrul proiectului, de către
solicitant sau partenerii eligibili, cu personalitate juridică, încadrându-se cu finantarea in plafonul
de 200.000 de Euro
Operaţiunile finanţate în cadrul acestui DMI pentru promovarea economiei sociale vor sprijini entităţi
precum ONG-uri, cooperative sociale, asociaţii de ajutor reciproc, alte organizaţii de caritate şi
voluntariat, ca instrumente flexibile şi sustenabile de asistenţă a comunităţilor în atingerea propriilor
obiective
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