Lista întrebărilor și răspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice nr. 168
„Dezvoltarea economiei sociale”
Partea 1
Nr
crt
1

Întrebare
1. In capitolul 4.4.2 din cadrul ghidului solicitantului conditii specifice (pagina nr. 13) sunt descrise
activitatile eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis si ale caror costuri vor fi incluse in bugetul
fiecarei structuri ale economiei sociale. Din pacate bugetul standard aferent structurilor economiei sociale
publicat de catre AMPOSDRU nu prevede un capitol cu cheltuielile aferente resurselor umane din cadrul
echipei de implementare care ar implementa aceste activitati.

Răspuns
1. Cheltuielile cu experții din echipa de implementare se includ în foaia de buget
„Cheltuieli generale proiect”.
Cheltuielile aferente SES1 intră sub incidența ajutorului de minimis de la momentul
înființării SES.

*Exemplificare* - un expert aferent echipei de implementare asigura servicii de planificarea afacerii
sau dezvoltare antreprenoriala sau marketing. Unde pot fi trecute costurile salariale ale acestei
persoane in bugetul SES?
Conform modelului standard de buget sunt prevazute cheltuieli cu resursa umana doar pentru angajatii
SES-ului.
Mai mult costurile salariale ale acestui expert intra sub incidenta ajutorului de minimis de la
inceputul implementarii sau doar din momentul infiintarii SES-ului respectiv?
2. Avand in vedere faptul ca anumite costuri aferente managementului general al proiectului (de exemplu
inchirierile de locatii si bunuri, mai specific chirie pentru sediul proiectului) intra sub incidenta ajutorului de
minimis dupa infintarea SES-urilor, costurile salariale ale echipei de management nu intra sub aceasi
incidenta al ajutorului de minimis dupa infintarea SES-urilor?
Daca intra in bugetul SES-urilor exista aceasi situatie descrisa anterior prin prisma faptului ca bugetul
standard al SES nu prevede astfel de cheltuieli.
3. Cum se produc efectiv operatiunile financiare intre beneficiarul proiectului si SES-urile nou create?
Beneficiarul vireaza ajutorul de minimis persoanelor juridice nou infiintate si acestea incep sa faca
cheltuieli?

2. Cheltuielile generale ale proiectului nu intră sub incidența ajutorului de minimis.

3. A se vedea secțiunea 4.7 Relatiile între beneficiar/parteneri și structurile de
economie socială înfiinţate şi/ sau dezvoltate care fac obiectul ajutorului de
minimis din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168.

Sau SES-urile nou infiintate cheltuie din buget propriu si dupa aceea membrii echipei de implementare
verifica cheltuielile si deconteaza banii, jucand astfel rolul unei autoritati contractante?
4. Care este exact definitia mediului rural in acceptiunea AMPOSDRU?

4. Zona rurală este formată din localităţile rurale definite conform Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi Legii nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare
5. La pagina 18 din ghidul solicitantului conditii specifice in cadrul B 1 Cheltuieli care intra in mod obligatoriu 5. Cheltuielile cu chiria pentru SES se includ în linia bugetară 6. Cheltuieli pentru
sub incidenta ajutorului e minimis nu sunt prevazute si cheltuieli cu chiria spatiului in care SES-ul isi va
închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor proiectului din foaia de buget
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desfasura activitatea, desi sunt prevazute utilitati, servicii de administrare a cladirilor etc. Cheltuielile cu
aferentă SES în cauză.
chiria acestor spatii ale SES-urilor nu sunt cheltuieli eligibile? Daca sunt, unde pot fi incluse in bugetul SESului?
6. La pagina 19 din ghidul solicitantului conditii specifice in cadrul B 2 Cheltuieli care intra sub incidenta
6. Cheltuielile pentru subcontractarea auditorului financiar și expertului contabil
ajutorului e minimis atunci cand sunt efectuate de la momentul infiintarii structurilor de economie sociala
sunt cheltuieli generale ale proiectului și se includ în foaia de buget „Cheltuieli
sunt prevazute si cheltuielile aferente activitatilor subcontractate. Toate aceste cheltuieli ale activitatilor
generale proiect”.
subcontractate intra in mod automat sub incidenta ajutorului de minimis sau exista o cheie de
repartizare? Concret, cheltuiala cu expertul contabil si auditorul financiar intra sub incidenta
ajutorului de minimis dupa infiintarea SES-urilor sau nu?
Va rog sa imi spuneti care sunt conditiile in care o PFA existenta poate deveni si poate fi considerata
În cadrul CPP 168, ÎNTREPRINDEREA IMPLICATA IN ECONOMIA SOCIALĂ
structura implicata in economia sociala.
Este suficient ca aceasta PFA sa isi angajeze personal din categoriile vulnerabile prevazute de lege intr-o
reprezintă:
anumit procent din totalul angajatilor si care ar fi acest procent minim?
Poate aceasta PFA existenta avea orice domeniu de activitate? Mentionez ca PFA la care fac referire
a) orice societate comercială deţinută si controlată integral sau parţial (acţionariat
activeaza in domeniul topografiei si cadastrului.
peste 50%) de organizaţii ale economiei sociale (asociaţii, fundaţii, cooperative,
Poate aceasta PFA fi considerata beneficiar eligibil in cadrul DMI 6.1. in conditiile in care va angaja
case de ajutor reciproc ale salariaţilor și pensionarilor)
in cadrul acestui proiect persoane din una sau mai multe categorii vulnerabile ?
Mentionez, de asemenea, ca activitatea va fi una specifica domeniului in care PFA este autorizata,
SAU
respectiv realizarea de relevee prin scanare 3d. Prin acest tip de activitate ce aduce un grad de noutate in
peisajul local si care este prea putin utilizata si promovata se va putea capta atat atentia beneficiarilor
b) orice întreprindere mare sau de tip IMM (micro, mică sau mijlocie) conform
eligibili ce vor fi implicati in proiect (si poate chiar dezvoltarea unei cariere in acest domeniu) cat si a altor
legislaţiei naţionale în vigoare, care poate dovedi, conform obiectului de activitate
persoane din societate.
că funcţionează pe piaţă inclusiv în domeniul social, prin realizarea a cel puțin una
Pentru a va adresa intreabarile de mai sus am avut in vedere si urmatorul paragraf dintr-unul din ghidurile
din următoarele activități: furnizarea de servicii sociale, furnizarea de servicii de
dumeavoastra: "Conform OUG 44/2008, se considera forme de organizare similare celor ale economiei
sănătate, furnizarea de servicii de educaţie, asigurarea de locuri de muncă pentru
sociale si persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si cele familiale. Acestea nu pot fi forme
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
specifice ale economiei sociale, din cauza scopului social si economic.".
Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili în cadrul acestei
In vederea elaborarii unei cereri de finantare pe DMI 6.1, va adresam urmatoarea intrebare:
cereri de propuneri de proiecte sunt enumerate în cap. 4.3. Beneficiari (solicitanţi
Solicitantii, societati comerciale - furnizori de formare profesionala sunt eligibili pentru fi
Beneficiari sau Parteneri in cadrul acestui call? Va adresam aceasta intrebare deoarece in cadrul
şi parteneri) eligibili din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168, respectiv:
sectiunii Beneficiari eligibili din Ghidul solicitantului - conditii specifice apare sintagma " intreprinderi
implicate in economia sociala" care este un termen vag, lasand loc la interpretari.
1. ONG-uri ;
2. Cooperative;
Mentionam ca la punctul 7. "Procesul de contractare" apar ca si eligibili Furnizorii de formare profesionala: 3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
"Furnizorii de servicii sociale, furnizorii de servicii de ocupare si furnizorii de servicii de formare vor depune 4. Furnizori de servicii sociale;
documentele relevante, autorizatia/acreditarea care demonstraza incadrarea in categoria de furnizor de de 5. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
servicii de ocupare si servicii de formare atat a solicitantului cât si a partenerilor, dupa caz;"
6. Întreprinderi implicate în economia socială;
7. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).
In conditiile in care formarea profesionala este o activitate eligibila si importanta in cadrul procesului de
infiintare de unitati implicate in economia sociala, va rugam sa ne confirmati ca societatile comerciale care
presteaza servicii de formare profesionala, respectiv au codul CAEN 8559 " Alte forme de invatamant", asa
cum este si societatea noastra, sunt eligibile pentru a fi beneficiari sau parteneri in cadrul acestui call.
1. Conform Hotararii de Guvern nr. 274 /2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile
1. Schema de ajutor de minimis ”Dezvoltarea economiei sociale” este
realizate de intreprinderi mici si mijlocii, art. 4 - cel putin 2 din cele 5 locuri de munca, respectiv, cel putin 3 independentă de alte scheme de ajutor de minimis finanțate de Guvernul
din cele 7 locuri de munca infiintate sunt pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in
României.
ultimele 3 luni - aceasta conditie se mai pastreaza si pentru locurile de munca infiintate prin schema de
ajutor de minimis aferenta POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 6, DMI 6.1 ?
2. Pot functiona mai multe structuri de economie sociala la aceeasi adresa?
2. Înființarea și funcționarea SES trebuie să respecte legislația aplicabilă în funcție
de forma de organizare a SES.
3. Conform Grilei de evaluare Faza B pentru a primi punctaj maxim pentru numarul de structuri de
3. Dacă înființați 4 SES pentru o valoare a ajutorului de minimis de maxim
economie sociala create trebuie sa infiintezi y+3, pentru locurile de munca nou create trebuie sa fie x+7,
200.000 euro, primiți punctajul maxim la subcriteriul 1.10 din grila de evaluare
Daca infiintez 4 structuri de economie sociala si 15 locuri de munca primesc punctaj maxim (7
faza B.
puncte) ? Ajutorul de minimis acordat va fi ca pentru o structura de economie sociala (maxim 200
Conform tabelului de la p. 19, pentru cele 4 SES înființate trebuie să creați minim
000 euro) sau ca pentru 4 structuri de economie sociala (maxim 800 000 euro)?
20 de locuri de muncă. Pentru a primi punctaj maxim și la criteriul 1.8, trebuie să
creați minim 27 de locuri de muncă (aferente celor 4 SES înființate, cu o valoare a
ajutorului de minimis de maxim 200.000 euro)
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1. Cheltuielile aferente constructiilor pot depasi valoarea de 15 % din total proiect (fedr)?
Chelt cu constructiile din categoria: Cheltuieli eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, pot fi
mai mari de 200.000 euro.
Concret, constructia noastra pe care intentionam sa o depunem in acest proiect are o valoare de 500.000
euro , in ce conditii si in ce categorie trebuie sa o includem pentru a fi chelt eligibile?
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2. Putem sa alegem doar o categorie de grup tinta sau trebuie sa cuprindem din fiecare categorie de grup
tinta. (De exemplu sa cuprindem doar familii monoparentale.)
3. Este stabilit undeva care trebuie sa fie numarul minim de persoane din grupul tinta?
1. Cine trebuie (poate) sa infiinteze structurile de economie sociala (noi fiind administratie publica locala in
orasul Gheorgheni cu o populatie aproximativa de 20.000 de locuitori putem sa infiintam sau putem doar sa
fim parteneri?)?
2. Daca se infiinteaza una sau maxim doua structuri, acestea nu pot fi in mediul urban doar in mediul
rural?
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1.
Aplicantul poate infiinta 2 structuri de economie sociala cu personalitate juridica distincta, in 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 daca limita maxima 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)?

În Ghidul de Finantare, rubrica indicatori de rezultat ai proiectului (pagina 23) se precizează că numărul
minim de locuri de muncă create de structurile de economie socială (SES) este de 8 locuri de muncă.
- Întrebare: aceste locuri de muncă care vor fi create de SES sunt locuri de muncă cu normă
întreagă sau pot fi si locuri de muncă cu normă partială;

1.Conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19),
procentul cheltuielilor de tip FEDR (maxim 15% din valoarea eligibilă) se
calculează la nivel de proiect, nu la nivel de structură de economie socială
înființată.
În acest sens, cheltuielile de tip FEDR alocate la nivel de structură de economie
socială pot depăși 15% din echivalentul în lei a 200.000 euro (alocarea maximă
permisă pentru o structură de economie socială), dar nu pot depăși 15% din
valoarea totală eligibilă a proiectului.
2. Da, puteți să alegeți doar o categorie de grup țintă.
3. Nu.
1. Înființarea SES de către beneficiarii/partenerii eligibili se realizează în funcție de
legislația aplicabilă de organizare/statul organizației etc.

2. Conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19),
dacă se înființează una sau maxim două structuri, atunci acestea trebuie înființate
obligatoriu în mediul rural.
1. Da. Valoarea de 200.000 euro/SES reprezintă în plafon maxim al ajutorului de
minimis pentru 1 SES.

2. Da, conform răspunsului de mai sus.

3. 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
1. 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 create sau dezvoltate și a locurilor de muncă nou create, astfel:
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).
Nu există obligativitatea angajării exclusiv cu normă întreagă, dar se vor respecta

3

9

10

11

În Ghidul de Finantare nu se precizează dacă este obligatoriu ca angajatii structurilor de economie socială
care sunt localizate în mediul rural trebuie să aibă domiciliu în mediul rural.
- Întrebare: persoanele din grupurile vulnerabile eligibile în cadrul proiectului, angajati ai SES
înfiintate în mediul rural, trebuie să aibă domiciliu în mediul rural?
La pagina 14, art. 4.3 Beneficiari (solicitanti si parteneri) eligibili, la Categoriile de beneficiari solicitanti si
parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte punctul 6:
"6. Întreprinderi implicate în economia sociala"
Va rog sa clarificaţi ce însemna o întreprindere implicata în economia sociala , inclusiv cu exemple.
Va scriem în legatura cu o solicitare de clarificari privind statutul de partener / beneficiar eligibili în cadrul
propunerii de proiecte mentionate în titlu.
În Ghidul solicitantului, Conditii specifice, la pagina 14, se mentioneaza la punctul 6, ''întreprinderi implicate
în economia sociala'', fara a se explica acceptiunea juridica a acestui termen.
Va rugam în consecinta sa ne explicati acceptiunea din call a termenului pentru a putea stabili
eligibilitatea organizatiei noastre în acest call.
1.Institutiile religioase pot fi eligibile pentru Axa 6, DMI 6.1.?
Conform statutului BOR art 41. Patriarhia este persoana juridica de drept privat si utilitate publica, are cod
de identificare fiscala si este inregistrata, functioneaza prin legea cultelor, 489/2006.

2.Din ghid a reiesit ca ar putea fi vorba de 2 tipuri de proiecte, va rugam sa ne confirmati daca am
inteles bine?

toate prevederile legale în vigoare.
2. Nu

A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.

A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.

1. Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri
de propuneri de proiecte sunt stabilite la cap. 4.3. Beneficiari (solicitanţi şi
parteneri) eligibili din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168, respectiv:
1. ONG-uri ;
2. Cooperative;
3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
4. Furnizori de servicii sociale;
5. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
6. Întreprinderi implicate în economia socială;
7. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).
2. Nu sunt 2 categorii de proiecte, ci 2 categorii de activități eligibile în cadrul
aceluiași proiect.

La Cap. 4.21. Activitati eligibile cu caracter general, care nu creeaza un avantaj economic unei anumite
întreprinderi, nu implica obtinerea de venituri si nu intra sub incidenta ajutorului de minimis sunt oferite un
set de activitati care nu fac referire la infiintarea de structuri de economie sociala, respectiv activitatile 121.
La cap. 4.22. Activitati eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, ale caror costuri vor fi incluse
în bugetul fiecarei structuri de economie sociala sunt oferite un set de activitati ce fac referire la economie
sociala, respectiv activitatile 1-6.
De asemenea, cheltuielile de la pct. A., pag 15-16 Cheltuieli cu caracter general, aferente implementarii
proiectului, dar nu înfiintarii si functionarii structurilor de economie sociala înfiintate/dezvoltate se regasesc
cheltuieli ce nu fac referire directa la structurile economiei sociale.
Punctul B, pag 17-18 Cheltuieli aferente înfiintarii si functionarii structurilor de economie sociala
înfiintate/dezvoltate - aceste cheltuieli intra sub incidenta ajutorului de minimis, se regasesc cheltuieli
specifice infiintarii SES.
3.Indicatorii de program

3. A se vedea răspunsul la pct 2 de mai sus.

Daca aplicam pentru categoria 1 de proiect (activitati 4.2.1.), putem avea ca indicator 1 structura de
economie sociala infiintata daca prin intermediul programelor de formare, unul din participantii
grupului tinta isi deschide o afacere?
Daca aplicam pentru categoria 2 de proiect (activitati 4.2.2) tabelul de la pagina 19 face referire la
structurile de economie sociala infiintate in mediul rural, iar prin deducere, rezulta si unele in mediul urban.
Puteti sa ne explicati mai bine tabelul de la pagina 19 va rugam frumos?
4

Incidenta ajutorului de minimis de la pag 23, pct 4.6 se aplica pentru ambele categorii de proiecte, chiar
daca ele sunt diferentiate ca si activitati si cheltuieli eligibile separat la puncte 4.2.1, 4.2.2. activitati, si A si
B cheltuileli eligibile?
4.Care este valoarea eligibila a unui proiect?
In ghid la cap 2.1 Conditii specifice sunt oferite cateva valori, respetiv

4. A se vedea răspunsul la pct 2 de mai sus.

Minim 50.000 euro
Maxim 500.000 euro (1 regiune)
Maxim 2.500.000 euro (2 regiuni)
In cazul in care dorim sa aplicam cu proiectul pentru activitatile de la subpunctul 42.1., pag 11-12
care ar fi pragurile?
In cazul in care dorim sa aplicam cu proiectul pentru activitatile de la subpunctul 4.2.2 pragul este
doar cel raportat pentru minimis 200.000 euro, pag 13?
5.Ghidul pentru Schema de Minimis
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Ne puteti spune care ar fi rolul schemei de minimis?
In ghidul pentru DMI 6.1. sunt explicate conditiile solicitantilor care doresc sa aplice pentru categoria 4.2.2.
de activitati, respectiv pentru infiintarea SES, iar cheltuilelile specifice se regasesc la punctul B pag. 17-18.
Conform ghidului conditii specifice 6.1 (pag.15), beneficiarii eligibili sunt:

5. Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale” reprezintă cadrul
legal pentru înființarea SES în cadrul proiectelor finanțate prin apelul nr. 168

A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.

1. ONG-uri ;
2. Cooperative;
3. Furnizori de servicii sociale4;
4. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati5;
5. Întreprinderi implicate în economia sociala;
6. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati
administrativ-teritoriale).
La litera 5 este vorba de persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial?
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Cum se poate demonstra fara echivoc calitatea de "implicare in economia sociala" pentru a nu exista riscul
declararii consortiului neeeligibil din cauza unui (unor) parteneri de tip SRL/SA?
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.
Va rugam sa ne raspundeti urmatoarelor intrebari, in vederea pregatirii unei cereri de finantare aferente
axei prioritare 6, domeniul major de interventie 6.1, cererea de propuneri de proiecte nr. 168:
1. sunt incluse, respectiv intra sub incidenta ajutorului de minimis, intreprinderile care isi
desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole (ex. cultivarea de legume
ecologice in sere)?
2. sunt eligibile cheltuielile de autorizare a programelor de formare profesionala adresate grupului
tinta?
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In lista de activitati eligibile cu caracter general se regaseste activitatea nr. 21 "Acreditarea /autorizarea
programelor de formare/educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta", dar in lista de
categorii de cheltuieli eligibile cu caracter general nu se regasesc cheltuieli de autorizare a programelor de
formare profesionala.
Va rugam sa ne spuneti daca subventiile care se acorda, potrivit LEGII nr. 34 din 20 ianuarie 1998,
asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati

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 ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.
1. 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 ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.
2.Activitatea “Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate
persoanelor din categoriile de grupuri ţintă” este eligibilă în cadrul apelului nr. 168.

Nu.
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de asistenta sociala, pot fi considerate parte a venitului în cazul unei structuri de economie sociala.
1. Daca solicitantul este dintr-o regiune (se ocupa doar de management) si partenerii care infiinteaza SES
sunt din 2 regiuni diferite se considera 3 regiuni de implementare sau numai 2?
2. Pentru 3 SES create ( 2 cu personalitate juridica, 1 punct de lucru al unui ONG) valoarea maxima
este 600.000 euro sau de 400.000 euro (confom grilei)?
Referitor la cererea de propuneri de proiecte nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale", in cazul in care
dorim sa depunem un proiect de tip GRANT prin care sa infiintam 5 structuri ale economiei sociale cu un
buget total de 500.000 euro:
- cate dintre cele 5 structuri ale economiei sociale trebuie sa fie infiintate obligatoriu in mediul
rural?
- proiectul trebuie implementat in 2 regiuni de dezvoltare?
- care este numarul minim de locuri de munca ce trebuie create?
1. In Ghidul solicitantilor conditii specifice pentru apelul 168 la pagina 11 sub cap 4.1 litera h imi stipulati
femei (in situatii de risc).
Am incercat sa caut ce inseamna pentru PODRU femei in situatii de risc si nu gasesc.
Va rog frumos puteti sa imi indicati ce anume inseamna acest indicator / grup tinta si cum se
demonstreaza ca si document suport situatia de risc?
2. Cum facem pentru ca in Legea economiei sociale nu exista femei ca si grup tinta, deci eu daca vreau in
proiect sa infiintez o unitate de economie sociala pentru femei, nu o sa primesc atestat conform legii
economiei sociale.
1.
Pentru ajutorul de minimis (cei 200.000 euro pentru SES) cheltuieli pentru constructii, achizitii
de echipamente se calculeaza doar la cei 15% din 200.000 euro (FEDR)?

2.
Cheltuielile salariale pentru persoane vulnerabile angajate se deconteaza din cei 200.000 euro
doar pe perioada de implementare a proiectului? Sau pot fi decontati si in afara perioadei de
implementare a proiectului?
Va rugam sa ne ajutati sa clarificam unele aspecte privind cererea de proiecte D.M. 6.1 Nr. 168
Dezvoltarea economiei sociale.
1. Daca înfiintam 1 SES cu 8 locuri de munca create în mediu rural si înca 3 SES în 3 orase din judetul
Mures, sau 2 orase si o comuna, atunci suntem eligibili sa primim cele 3 puncte la evaluare prevazute
la pct. 1.10 din Anexa 2: Grila de evaluare faza B?
2. Daca în aceste 1 +3 SESuri vor fi create în total 8+7 locuri de munca, atunci suntem eligibili sa primim
cele 4 puncte prevazute la pct. 1.8 Anexa 2. Grila de evaluare faza B?

3. În cazul descris mai sus cât ar fi valoarea maxima a ajutorului de minimis? este de 200.000 Euro?
Asa întelegem noi din tabelul cuprins la pct 4.4.1/pag.20 al conditiilor specifice.
4. Deoarece practic înfiinta în total 4 SESuri, desi probabil vom primi ajutor de minimis doar pentru un SES,
în câte regiuni trebuie sa înfiintam aceste SESuri? Noi întelegem ca doar în una, daca luam drept
referinta tabelul cuprins la pct 4.4.1/pag.20 al conditiilor specifice.
5. Bugetul alocat activitatilor generale includ cheltuielile aferente derularii cursurilor de formare
profesionala?
6. Bugetul alocat activitatilor generale poate sa fie mai mare decât bugetul provenind din ajutorul de
minimis?
7. Aplicantul principal are sediul în localitatea X si doreste sa înfiinteze 1 SES care creaza locuri de munca
la domiciliu, astfel acoperind mai multe localitati în care vor lucra angajatii la domiciliile lor. Problema este
ca astfel SESul înfiintat de aplicantul principal va fi mai aproape de SESurile pe care le vor înfiinta unii
parteneri.

1. Regiunea/regiunile de implementare se consideră în funcție de proveniența
grupului țintă și de locul de implementare a activităților proiectului.
2. Valoarea totală a ajutorului de minimis este de 600.000 euro.
1. Obligatoriu minim 3 SES în mediul rural, cf tabel p. 19

2. Da
3. Minim 24 de locuri de muncă, cf tabel p. 19
1. Femei în situații de risc reprezintă femei aflte în diverse situații de dezavantaj
socio-profesional (victime ale traficului de persoane, victime ale abuzului sau
violenței, aflate în situația precarității locului de muncă, femei cu calificări
redundante).

2. Legea economiei sociale nu este adoptată. Proiectul de Lege a economiei
sociale prevede la art.9 alin 2 condițiile de obținere a atestatului.
1. Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19), procentul
cheltuielilor de tip FEDR (maxim 15% din valoarea eligibilă) se calculează la nivel
de proiect, nu la nivel de structură de economie socială înființată. În acest sens,
cheltuielile de tip FEDR alocate la nivel de structură de economie socială pot
depăși procentual 15% din echivalentul în lei a 200.000 euro (alocarea maximă
permisă pentru o structură de economie socială)
2. Bugetul proiectului trebuie cheltuit în perioada de implementare a proiectului.

1. Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19), dacă înființați 4
SES, 3 trebuie să fie în mediul rural.
Conform grilei de evaluare faza B, sub-criteriul 1.10, primiți 3 puncte dacă înființați
4 SES pentru o valoare a ajutorului de mi nimis de max 200.000 euro.
2. Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19), dacă înființați 4
SES, numărul minim de locuri de muncă înființate trebuie să fie de 20. Pentru a
primi 4 puncte la criteriul 1.8, trebuie să înființați minim 27 de locuri de muncă
pentru o valoare a ajutorului de mi nimis de max 200.000 euro.
3.Da, cf pct 2 de mai sus.
4. Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19), dacă înființați 4
SES, trebuie să fie în minim 2 regiuni de implementare.
5. Da, dacă aceste cursuri de formare sunt derulate înainte de înființarea SES.
6. Nu, a se vedea cerințele de la pct 4.4.1 Cerințe obligatorii privind bugetul cererii
de finanțare din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168
7. Nu există limitare de distanță între SES înființate/dezvoltate.
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Este eligibil un astfel de SES sau va trebui sa înfiinteze aplicantul principal un punct de lucru nou
pentru a respecta regula distantei de 50 km?
8. Având în vedere ca proiectul poate sa fie derulat doar timp de 12 luni maxim, în formularul de
buget se va completa doar partea cu primul an de implementare?
9. pct. 2.11 din Anexa 2. Grila de evaluare faza B enunta ca proiectul este implementat în parteneriat cu cel
putin o unitate protejata autorizata în conditiile legii 448/2006. Aceasta prevedere nu am gasit-o niciunde în
ghid sau la conditiile specifice.
Daca nu se respecta enuntul de sus, proiectul va fi ineligibil, sau doar pierde 3 puncte la evaluare?
Numele meu este Alina Bratila si reprezint o asociatie umanitara, potential beneficiar al fondurilor
nerambursabile in cadrul POSDRU, DMI 6.1, sesiunea iulie-august 2014. Avem cateva neclaritati
referitoare la structurarea unui astfel de proiect si ne adresam dvs in speranta obtinerii celor mai bune
informatii in acest sens, respectiv:
- nu intelegem algoritmul de calcul a valorii totale a proiectului / capacitatii financiare. In ghid se vorbeste de
suma cifrelor de afaceri / veniturilor totale ale tuturor partenerilor pe ultimii 3 ani fiscali SAU acel procentaj
de 20 / 30%.
In cel de-al doilea caz ce sa inteleg? ca valoarea unui proiect poate fi atat de mare cat ne-o dorim, atata
timp cat respectam proportionalitatea contributiei per partener? (exp: 4 parteneri cu cifre de afaceri anuale
de maxim 10.000 de lei care structureaza un proiect de 1.000.000 lei, fiecare contribuind cu 20-30% din
valoare????; pt ca in primul caz nu s-ar incadra la o valoare prea mare a proiectului...)
- deasemenea la capacitatea operationala, daca niciun partener nu a mai implementat niciun proiect din
fonduri nerambursabile pana in prezent, dar a activat in zona economiei sociale (activitati, in cadrul
asociatiei umanitare, de protejare a grupurilor vulnerabile) este sau nu eligibil? Are capacitate
operationala?
-in privinta eligibilitatii cheltuielilor cu salariile (aferente locurilor de munca noi create in cadrul structurilor de
economie sociala) si decontarea lor, daca perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, iar noi
mentinem locurile de munca pe o perioada mai mare de 12 luni, de exp 18 luni, diferenta survenita in
perioada de 6 luni se mai deconteaza (mai face obiectul unei cereri de rambursare) sau se suporta din
bugetul propriu?
-perioada de dezvoltare a structurii de economie sociala trebuie sa se incadreze in perioada de
implementare a proiectului? sau sunt calendare diferite? nu gasim o astfel de specificatie in ghid...
-referitor la grupul tinta, exista un numar minim de persoane agreat? nu vad nimic in ghid in sensul asta...
-este oligatoriu sa formam si "specialisti"? La ce se refera acest termen???

22

As avea nevoie de niste informatii legate de proiectele care vor di depuse în cadrul cererii de propuneri de
proiecte "Dezvoltarea economiei sociale", Axa Prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major
de Interventie 6.1. "Dezvoltarea Economiei sociale":
1. O entitate cu sediul social în Bucuresti va participa ca partener într-un proiect care se va realiza într-o
alta regiune. Întrebare: Este posibil sa participe un partener cu sediul social într-o regiune anume într-un
proiect care se va implementa într-o alta regiune?
2. Poate un solicitant sa aplice pentru un proiect într-o regiune diferita de ceea unde are sediul social?
3. Daca un proiect se va derula în doua regiuni diferite. Întrebare: Solicitantul si/sau partenerul proiectului
trebuie sa apartina la vreo una dintre cele doua regiuni sau doar este suficient sa aiba sediul social în una
dintre ele? Sau o entitate dintr-o regiune careia nu ne adresam, poate fi partener in cadrul proiectului?
4. Renovarea sediului social al unui partener/solicitant unde se va înfiin?a o structura de economie sociala
poate fi o cheltuiala eligibila?
5. Daca se închiriaza un spatiu pentru a crea o structura sociala, acesta poate fi renovat?
6. Pentru înfiintarea structurilor de economie sociala, este necesar ca solicitantul/partenerul sa aiba o
anumita activitate autorizata legata de economie sociala?
7. Acreditarea la cursurile care vor fi oferite în cadrul proiectului trebuie facuta înainte de semnarea
contractului de finantare sau dupa?

8. Da
9. Această prevedere nu este un criteriu de eligibilitate, deci proiectul nu va fi
respins în faza A pentru nerespectarea ei.

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. Se va alege cea mai avantajoasă variantă pentru fiecare
membru al parteneriatului, din cele 2 stabilite la capitolul 3.1.1 Eligibilitatea
solicitanţilor şi a partenerilor, secțiunea (c) Capacitatea financiară şi operaţională.

1. Bugetul proiectului trebuie cheltuit în perioada de implementare a proiectului.

2. Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 24), structurile de
economie sociale înființate vor deveni operaționale cel mai târziu la 6 luni de la
semnarea contractului de finanțare.
3. Nu
4. Nu. Grupul țintă Specialişti şi formatori implicaţi în economia socială este definit
în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168, p. 10 (nota de subsol 2).
1. Da. Regiunea/regiunile de implementare se consideră în funcție de proveniența
grupului țintă și de locul de implementare a activităților proiectului.

2. Da, conform raspunsului de mai sus.
3. Da, conform raspunsului 1 de mai sus.

4. A se vedea lista cheltuielilor eligibile din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice
nr. 168.
5. A se vedea lista cheltuielilor eligibile din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice
nr. 168.
6. 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.
7. Toate activitățile proiectului se vor desfășura exclusiv în perioada de
implementare a acestuia.
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8. Ce înseamna "Întreprindere de economie sociala"?
9. Costurile unei activita?ii a proiectului pot fi împar?ite între mai mul?i parteneri?

8. A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la întrebarea
2 de mai sus.
9. Da, cu excepția înființării SES.

10. Cine poate fi asociat in cadrul structurilor de economie sociala? Doar solicitantul si partenerii sau pot fi
implicate si alte persoane fizice si/sau juridice.

10. Da, pot fi implicate și alte persoane fizice sau juridice (SES cu personalitate
juridică).

11. Înfiintarea structurilor de economie sociala poate fi facuta o parte de către solicitant si o alta de către
unul dintre parteneri?
12. Contributia financiara a solicitantului si a partenerilor trebuie sa fie corelata cu contribu?ia lor în
activitatile proiectului?
13. Un beneficiar poate aplica pe un proiect ca solicitant si pe alte proiecte ca partener?

11. Nu. O SES poate fi înființată doar de una din entitățile care compun
parteneriatul (solicitantul sau unul din parteneri).
12. Nu

14. Un beneficiar a carei capacitate financiara calculata conform Ghidului Solicitantului Conditii Generale
se încadreaza în procentul de 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile poate aplica
pe 2 proiecte în cadrul acestei sesiune de depunere 6.1?
15. In categoria grupului tinta eligibil "Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de
protectie a copilului" se pot încadra si tineri care au parasit anterior depunerii cererii de finantare sistemul
sau doar cei care urmeaza sa-l paraseasca.
16. Ce se intelege prin sintagma "Activitatile proiectului nu sunt duplicate sau realizate în paralel, ci sunt
realizate în comun". De exemplu, se pot infiinta în paralel 2 structuri de solicitant si 3 structuri de un
partener?
17. Realizarea de pagini web pentru structurile de economie sociala este o cheltuiala eligibila?
23
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Referitor la apelul nr.168 Economie sociala am urmatoarea intrebare:
Care este definitia solicitantului/partenerului eligibil INTREPRINDERE IMPLICATA IN ECONOMIA
SOCIALA ?
In urma analizarii Ghidului Conditii specifice - Axa prioritara 6, DMI 6.1, va solicit urmatoarele clarificari:
1. Cate structuri de economie sociala trebuie infiintate pentru a lua punctajul maxim (3 puncte)?
2. Cate locuri de munca trebuie infiintate pentru a lua punctajul maxim (3 puncte)?
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Referitor la articolul 4.3 din Conditiile Specifice pentru Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 168, Axa
prioritara 6, DMI 6.1, cu privire la categoriile de beneficiari eligibili, punctul 5. "Intreprinderi
implicate in economia sociala", avem rugamintea sa clarificati ce presupune mai exact acest lucru? Exista
vreun cod CAEN aferent?
Este eligibila ca partener o companie de consultanta in management care deruleaza proiecte de dezvoltare
a afacerilor in diverse domenii si care prin expertiza pe care o detine poate contribui substantial la
dezvoltarea economiei sociale?
Va rog sa-mi raspudeti la urmatoarea intrebare:
-Avand in vedere activitatea cu caracter general: "6. Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si
personalizatededicate integrarii sociale a imigrantilor, inclusiv cursuri de limba româna, aspect legislative
etc.;", imigrantii sunt grup tinta eligibil?
In cazul in care imigrantii nu sunt grup tinta eligibil, in ce masura pot fi incluse in buget activitati dedicate
lor?
As dori sa clarific o situatie teoretica al apelului 6.1:
- Daca unul dintre parteneri, un SRL cu o vechime mai mare de 3 ani - respectiv 6, ar dori sa infiinteze o
intreprindere economica sociala in cadrul proiectului insa , conform tabelului din ghidul general, suma
maxima care i se poate atribui este de 100.000 euro, aceasta suma reprezinta cheltuieli ale partenerului ce
nu au legatura cu intreprinderea economica sociala sau reprezinta totalul finantarii pentru partener cu tot cu
ajutorul de minimis?
As dori si eu un raspuns cu referinta la Ghidul NR. 168, "Dezvoltarea economiei sociale" AXA
PRIORITARA 6, "Promovarea incluziunii sociale", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.1

13. Da, în funcție de îndeplinirea criteriilor privind capacitatea financiară și
operațională.
14. Da, în funcție de îndeplinirea criteriilor privind capacitatea financiară și
operațională și prevederile specifice de contractare din Ghidul Solicitantului Codiții
Generale 2014.
15. Conform legislației aplicabile.

16. Înființarea de SES diferite de către solicitant și partener nu reprezintă
duplicare.
17. A se vedea lista cheltuielilor eligibile din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice
nr. 168.
A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.
1. A se vedea Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 p. 19 în corelare cu
grila de evaluare faza B, subcriteriul 1.10.
1. A se vedea Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 p. 19 în corelare cu
grila de evaluare faza B, subcriteriul 1.8.
1. A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială
2. 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.

Imigranții nu reprezintă grup țintă eligibil în cadrul apelului 168, pe cale de
consecință nu vor fi bugetate activități dedicate acestora.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru un partener acoperă atăt
cheltuielile generale, cît și cheltuielile aferente ajutorului de minimis pentru SES
înființată/e.

A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.

8

28

"Dezvoltarea economiei sociale" .
*Cu referinta la "Întreprinderi implicate în economia sociala", am dori sa stim care este categoria de
inteprinderi care pot fi implicate in economia sociala si in ce conditii. Legislatie?.*
Am o întrebare legata de POS DRU 6.1, "Dezvoltarea economiei sociale"
Este eligibila dezvoltarea / înfiintarea unei structuri de economie sociala cu activitatea principala de
colectare si prelucrare a fructelor de padure?

29

In prezent, scriu un proiect pe domeniul economiei sociale si sunt la curent cu evolutiile documentelor
programatice care guverneaza finantarea acestui tip de proiecte.
Proiectul pe care il scriu, ar urma sa aiba ca Solicitant o universitate privata acreditata, cu foarte multa
experienta in domeniul implementarii de proiecte finantate din POSDRU, iar ca Partener, o autoritate
publica locala.
In noul Ghid specific la CAPITOLUL 4.3. BENEFICIARI (SOLICITANTI SI PARTENERI) ELIGIBILI, au fost
eliminati fata de editia anterioara din aprilie 2014, mai multi potentiali beneficiari,
intre care Universitatile acreditate, publice si private. Totusi, in textul acestui capitol, la paragraful referitor
la partenerii transnationali se mentioneaza _partenerii eligibili de la categoriile 6
si 7_, in conditiile in care lista beneficiarilor contine doar 6 pozitii. Totodata, se remarca faptul ca sunt
mentinute, in lista de beneficiari eligibili, asa numitele INTREPRINDERI IMPLICATE IN ECONOMIA
SOCIALA, dar fara un statut juridic clar, iar Ministerului Fondurilor Europene nu ofera explicatii concrete.
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V-as fi foarte recunoscator, si probabil nu numai eu, daca veti putea sa comunicati acest aspect catre
persoanele responsabile din cadrul MFE si sa putem primi un raspuns privind eligibilitatea universitatilor
acreditate.
Referitor la Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale" va adresam
solicitarea de a ne raspunde la urmatoarele intrebari:
1. In continutul ghidului la categorii de solicitanti eligibili apare "Întreprinderi implicate în economia sociala;
". Va rugam sa ne indicati care categorii de intreprinderi se incadreaza in aceasta definitie. Exemplu> O
intreprindere care angajeaza persoane cu dizabilitati dar nu s-a autorizat ca unitate protejata se considera
"Întreprinderi implicate în economia sociala; "?

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 ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.
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).
A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.

1. A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea
2 de mai sus.
2.Publicarea în Monitorul Oficial aGhidului Solicitanului Conditii Specifice aferent
cererii de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”. a fost în
data de 10.07.2014 .
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în 28.07.2014, ora 10.00, până în
data de 11.08.2014, ora 16.00.

2. In anuntul de pe situl dvs. apare informatia privind lansarea cererii de proiecte nr. 168. Conform Ghidului
beneficiarii vor avea la dispozitie 15 zile in care isi pot depune proiectele prin sistemul ActionWeb, iar prima 3. Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19), procentul
zi de depunere va fi a 16 zi de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului. Ne puteti spune cheltuielilor de tip FEDR (maxim 15% din valoarea eligibilă) se calculează la nivel
cand va avea loc publicarea in Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului?
de proiect, nu la nivel de structură de economie socială înființată. În acest sens,
cheltuielile de tip FEDR alocate la nivel de structură de economie socială pot
3. Conform Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice nr. 168, Cheltuielile de tip FEDR Procentul cheltuielilor
depăși procentual 15% din echivalentul în lei a 200.000 euro (alocarea maximă
de tip FEDR (maxim 15% dinvaloarea eligibila) se calculeaza la nivel de proiect, nu la nivel de structura de permisă pentru o structură de economie socială)
economie sociala înfiin?ata. Acest lucru inasemna ca:
Ex: Se depune 1 proiect cu 2 SES infiintate, fiecarea avand buget maxim de 200000 Euro, valoare
activitatilor cu caracter general fiind de 100000 euro, iar valoarea totala eligibila a proiectului fiind de
500000 euro.

31

SES1+SES2 vor putea beneficia de maxim 15% din 500000= 75000 euro?
Sau procentul de 15% se raporteaza doar la acele activitati cu caracter general din cadrul proiectului, in
cazul exemplului dat la cei 100000 euro, SES1, respectiv SES2 avand posibilitatea sa efectueze cheltuieli
FEDER in limita maxima a celor 200000 euro care le revin fiecareia ca ajutor de minimis?
Dorim sa depunem un proiect. Asociatia nostra s-a infiintat in 2013, suntem eligibili?

A se vedea Ghidul solicitantului Conditii generale 2014, cap. INFORMAŢII
NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI FINANŢĂRI NERAMBURSABILE
ÎN CADRUL POSDRU coroborat cu prevederile Ghidul Solicitantilor Conditii
specifice.
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Avand in vedere lisa unei legislatii nationale in domeniul economiei sociale, precum si prevederile legislatiei
Comunitare in domeniu, va adresez rugamintea de a-mi clarifica urmatoarele:
La pag 15 a Ghidului Cnditii Specifice pentru 6.1, CPP 168, capitolul „Solicitanti eligibili” sunt mentionate
„Intreprinderi implicate in economia sociala”, in conditiile in care in cadrul structurii pe care o reprezint sunt
incadrati expati si studenti, precum si tineri absolventi, se considera ca aceasta are implicare in economia
social?
Am o intrebare referitoare la eligibilitatea crearii unui tip de structura a economiei sociale.
Este eligibila infiintarea unei structuri ale economiei sociale care sa produca dulciuri (ciocolata, biscuiti)?

A? avea câteva întrebari în legatura cu cheltuielile eligibile men?ionate la punctul 4.4 al ghidului
solicitantului din cadrul programului POSDRU 6.1.:
1. Costurile de consultanta pentru elaborarea proiectului sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul
programului?
2. În cazul în care cheltuielile de consultan?a pentru elaborarea proiectului sunt eligibile, aceste cheltuieli
intra în categoria cheltuielilor cu caracter general sau în categoria cheltuielilor de minimis (maxim 12%). În
cazul în care consultanta este inclusa în categoria cheltuielilor cu caracter general, acesta în ce procent
poate fi decontata în cadrul programului?
3. Achizitionarea de echipamentele tehnologice (ma?ina de spalat textile profesional) necesare pentru
func?ionarea structurii de economie sociala înfiin?ata în cadrul proiectului pot fi considerate cheltuieli
eligibile în cadrul programului (cheltuieli tip FEDR)?

A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.

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 ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.
1. Nu

2. A se vedea raspunsul la intrebarea nr 1

3. Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19), procentul
cheltuielilor de tip FEDR (maxim 15% din valoarea eligibilă) se calculează la nivel
de proiect, nu la nivel de structură de economie socială înființată. În acest sens,
cheltuielile de tip FEDR alocate la nivel de structură de economie socială pot
depăși procentual 15% din echivalentul în lei a 200.000 euro (alocarea maximă
permisă pentru o structură de economie socială)
Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis, prescurtat FITT, este, conform prevederiloe Art 2 din Legea Da este eligibil, in procesul de contractare veti depune actul de infiintare ,
146/2002 – Legea privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si amunicipiului Bucuresti si al respectiv Decretul lege 150/2002
Fundatiei Nationale pentru Tineret “ persoana juridica de drept privat si de utilitate publica , autonoma,
neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ, constituita in baza prevederilor Decretului – lege
nr.150/1990 privind infiintare fundatiilor pentru tineret”.
Avand in vedere prev art.amintit mai sus FITT este un ONG care nu functioneaza in baza prevederilor OG
26/200 ci in baza prevederilor Legii 146/2002. Mai mult , infiintarea fundatiei nu s-a infaptuit printrr-o
Hotarare Judecatoreasca de infiintare ci direct prin lege, mai exact prin Decretul lege nr.150/1990.
In registrul Asociatiilor si Fundatiilor sunt inregistrate doar asociatiile si fundatiile infiintate in baza OG
26/2000. FITT fiind infiintata in baza legii (Drecret lege nr.150/1990) nu este inregistrata in RAF.
Va rugam sa ne transmiteti punctul dumneavoastra de vedere referitor la urmatoarele 2 intrebari:
1. FITT, ONG infiintat Drecret lege nr.150/1990 si care functioneaza in baza prevederilor legii
146/2002, este eligibila pentru a depune ca solicitant pentru a primi finantare nerambursabila prin
POSDRU si mai exact pe DMI 6.1?
2. In cazul in care este eligibila , procesul de contractare (Cap 7 punctul 3. pentru organizatii nonprofit, literele b) si c) poate avea loc chiar daca in loc de Hotarare judecatoreasca de infiintare vom
depune Decretul lege 150/2002 –a ctul nostrum de infiintare si nu vom depune Extras din Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor.
Intentionez sa depun un proiect strategic pe axa 6.1 si am cateva neclaritati:
1. Pentru domeniul de aplicabilitate vă rugăm să consultați schema de ajutor
de minimis „Dezvoltarea economiei sociale” și Regulamentul (UE) nr.
1. colectarea, sortarea si prelucrarea fructelor de padure se incadreaza in categoria activitatilor eligibile
1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din
pentru minimis sau sunt considerate ca activitati ce fac parte din Anexa 1 la Tratat?
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie
2013.
2. Structurile de economie sociala nou infiintate este obligatoriu sa aiba statut de ONG sau se poate sa
2. A se vedea Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 p. 8
aiba si statut de societate comerciala?
3. O societatea comerciala care nu a desfasurat pana in prezent actiuni de economie sociala si care
3. Nu
doreste ca pe viitor sa dezvolte activitati in domeniul social printr-o activitate economica noua distincta
poate beneficia de ajutor de minimis de la benficiar/parteneri?
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4. AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA se încadrează în categoria de
beneficiari (solicitant/parteneri) eligibili?
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5. Grupurile de actiune locala (GAL-urile) se încadreaza in categoria de beneficiari (solicitant/parteneri)
eligibili?
Va rugam sa ne clarificati cateva aspecte ptivind eligibilitatea solicitantilor si partenerilor in cadrul cererii de
proiecte nr.168 "Dezvoltarea economiei sociale":
- poate fi un SRL partener eligibil?
- prefectura sau directia de asistenta sociala din cadrul unei primarii pot fi parteneri?
- ce inseamna mai exact categoria "intreprideri implicate in economia sociala"? este vorba de unitati/ firme
care au deja structuri de economie sociala, sau pot fi si firme care doresc sa se implice intr-un proiect de
economie sociala?

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:
Litera c) ajutoarele acordate structurilor de economie sociala care îsi desfasoara activitatea în sectorul
transformarii si comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în urmatoarele
cazuri:
atunci când valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor în cauza
achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de întreprinderile în cauza;
atunci când ajutorul este condi?ionat de transferarea lui par?iala sau integrala catre producatori
primari;
- se poate aplica prezenta schema de minimis pentru dezvoltarea unei Structuri de Economie Sociala cooperativa de servicii comunitare care sa:
achizitioneze de la memrii cooperatori si de la alti membrii ai comunitatii produse agricole: fructe de
padure, fructe de gradina, legume, miere de albine, venin de albine, propolis, lapti?or de matca - ca materii
prime;
cooperativa sa achizi?ioneze echipamente si sa prelucreze aceste materii prime si sa le transforme
în produse locale;
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 - ladite pentru produsele livrate ca
materie prima, alte consumabile în acelasi scop al livrarii materiei prime;

4. 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 administrativteritoriale).
5. Nu, conform raspunsului de mai sus.
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 administrativteritoriale).
A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.
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 ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.

Va rog sa precizasi daca toate activitasile propuse pot fi acoperite din schema de minimis.
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Am dori sa participam la cererea de proiect nr 168 si dorim sa cunoastem daca suntem eligibili.

A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
de mai sus.

Suntem o companie SRL obiect de activitate consultanta , si furnizor de cursuri autorizate ANC (lucrator in
comert) In cadrul acestor cursuri am lucrat cu persoane eligibile din grupul tinta al acestei cereri de proiect
(168). Ne putem incadra ca intreprindere implicata in economia sociala ?.In cadrul cereri de proiect vom
infiinta o unitate protejata cu 10 lucratori.
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Mentionam ca am fost parteneri intr-un proiect POSDRU.
1. Conform ghidului solicitantului conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 168
"Dezvoltarea economiei sociale", la capitolul 4 "Conditii de eligibilitate", punctul 4.4.1 "Cerinte obligatorii
privind bugetul cererii de finantare", in tabelul care prezinta relatia intre valoarea indicatorilor, numarul
minim de structuri de economie sociala care trebuie infiintate in mediul rural si valoarea maxima cumulata a
ajutorelor de minimis se prevede ca la un numar de 3 structuri de economie sociala infiintate, numarul
minim de regiuni de dezvoltare este de 2, iar valoarea maxima a ajutorului de minimis este de 600.000 de
euro; la capitolul 2, punctul 2.1 "Conditii specifice" din cadrul aceluiasi ghid se prevede faptul ca la o
valoare cuprinsa intre 50.000 si 500.000 de euro, proiectele se pot implementa intr-o singura regiune de
dezvoltare. Date fiind cele de mai sus, formulam urmatoarea intrebare: daca valoarea proiectului
este mai mica de 500.000 de euro iar numarul de intreprinderi sociale infiintate este de 3, care este
numarul minim de regiuni de dezvoltare?
2. Sunt eligibile intreprinderile sociale care vor fi infiintate avand ca domeniu de activitate "Fabricarea painii;
fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie", cod CAEN 1071?

Am cateva nelamuriri legate de o posibila aplicare pe POSDRU 6.1 Dezvoltarea
economiei sociale, la care va rog sa ma lamuriti, la modul concret:
Intreprinderea sociala ce se va infiinta in cadrul proiectului poate fi o microferma de crestere a
ratelor in Comuna Chichis, judetul Covasna
Aplicant poate fi un SRL nou infiintat cu asociat unic Primaria Chichis.

1. Numarul minim de regiuni de dezvoltare este potrivit Ghidului Solicitantului
Conditii Specifice CPP 168 (pag 19) este de 2 regiuni, din care numar minim SES
infiintate in mediul rural este 2 structuri de economie sociala create.

2. 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 ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.
1.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 ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.

2. Va rugam sa aveti in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Conditii
Generale - sectiunea 3.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor precum
Ghidului Solicitantului Conditii Specifice - Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi
parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt stabilite 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 administrativteritoriale).
Va rugam sa ne spuneti ce document legislativ (lege, Ordonata, etc) pe care trebuie sa-l analizam pentru a A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
afla care sunt criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca cineva pentru a se numi întreprindere sociala.
de mai sus.
Citind Conditiile specifice CPP nr. 168, la cap. 4.4 lit. B - Cheltuieli aferente înfiintarii si functionarii Nu, potrivit Ghidului Solicitantului Condiţii specifice CPP 168, pag. 16 se
structurilor de economie sociala înfiin?ate/dezvoltate, nu am inteles daca este cheltuiala eligibila decontează doar leasing operaţional.
achizitionarea unui autoturism pentru transport marfa, cash (nu leasing).
1. Se poate achizitiona un vehicul ptr unul dintre parteneri pentru implementarea proiectului având in 1. Nu, potrivit Ghidului Solicitantului Condiţii specifice CPP 168, pag. 16 se
vedere ca grupul tinta nu poate fi transpotat in conditii normale.(victime ale traficului de persoane)
decontează doar leasing operaţional.
2. Se pot cumpara autovehicule pentru activitatile SES?
2. Potrivit Ghidului solicitantului conditii specifice CPP 168 pag 16 se deconteaza
doar leasing operational.
Va rog sa imi clarificati aceste aspecte cat mai curand posibil pentru a putea decide daca vom inainta
cererea de finantare sau daca vom cauta o alta sursa de finantare pentru acest proiect.
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3. In cazul structurilor de economie sociala valoarea minima a lui y este 1 si atunci putem obtine 3. Conform Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 168 (p. 19), dacă înființați 4
punctaj maxim daca vom deschide 4 astfel de unitati sau y este 8 si pentru a obtine punctaj maxim SES, numărul minim de locuri de muncă înființate trebuie să fie de 20. Pentru a
trebuie sa infiintam 11 astfel de structuri.
primi 4 puncte la criteriul 1.8, trebuie să înființați minim 27 de locuri de muncă
pentru o valoare a ajutorului de minimis de max 200.000 euro.
In ghidul solicitantului, de pe Axa 6, DMI 6.1. "Dezvoltarea economiei sociale", la
A se vedea definiția întreprinderii implicate în economia socială de la intrebarea 2
pagina 14, pct. 4.3 "Beneficiari (solicitanti si parteneri) eligibili " , la categoria de beneficiari (solicitanti si
de mai sus.
parteneri) eligibili, pct. 6, apare "Intreprinderi implicate in economia sociala".
Imi puteti spune, va rog, care este documentul prin care eu pot demonstra ca sunt "intreprindere implicata
in economia sociala" ? Cum pot demonstra ca ma calific la aceasta categorie de beneficiari?
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