GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcţia Generală Programe Competitivitate
Autoritatea de Management pentru POC

Observaţii primite în perioada consultării publice (24 iulie-7 august) a ghidului solicitantului aferent acţiunii
2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”
Sugestii / Observatii / Clarificari
In cadrul acestui ghid, sunt eligibile doar IMM-urile. Insa, clusterele din domeniul TIC sunt
administrate de catre asociatii si ONG-uri care sunt direct interesate sa dezvolte si sa
implementeze proiecte in domeniul TIC. De ce nu ati considerat si ONG-urile (sau cel putin
entitatile care administreaza clusterele TIC) eligibile.
Structurile de management al clusterelor au fost asimilate in contextul POSCCE axa 1.3.1, ca
IMM-uri? De ce nu se promoveaza o abordare unitara la nivelul tarii noastre? (Axa
prioritară: 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie:
D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea „Sprijin pentru integrarea
întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere”)
Este posibil ca o companie din domeniul TIC din categoria IMM, prin aparteneta ei la un
grup multinational (intreprinderi legate) sa devina o intreprindere mare. si astfel desi ea este,
in concordanta cu structura ei, un IMM (poate sa aibe chiar zeci de salariati) sa fie inclusa in
categoria de firma mare si conform prezentului ghid, nu este eligibila pentru acest
program. In asemenea situatii este necesar ca respectiva firma sa fie incadrabila in categoria
de IMM.

Raspuns
Conform Programului Operational Competitivitate,
beneficiarii eligibili sunt “Intreprinderi, consortii de
intreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul
TIC”.

Beneficiarul nu poate fi decat microintreprindere,
intreprindere mica sau mijlocie, atat la data depunerii
cererii de finantare, cat si la data semnarii contractului.
Incadrarea in categoria IMM se verifica in evaluarii
proiectului si a semnarii contractului de finantare.

De ce ati introdus un plafon minim de 1 mil ron pentru valoarea finantarii? Tinand cont de In varianta finala a ghidului solicitantului a fost eliminat
ratele de finanatare destul de mici, sunt foarte putine IMM-uri care sa detina fonduri proprii, pragul minim pentru valoarea finantarii nerambursabile a
astfel incat sa deruleze proiecte de o asemenea anvergura
proiectului.
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Companiile care nu fac parte dintr-un un cluster IT, dar care vor totusi sa dezvolte un
proiect in domeniul TIC de ce nu sunt eligibile? Conditia de a fi membru intr-un cluster,
forteaza artificial intrarea companiilor intr-un cluster in care se pot simti straine. Prin
activitatile intercluster promovate in ultimi ani de Asociatia CLUSTERO exista o foarte buna
legatura intre numeroasele clustere create iar unele prin acordarea de Bronz Label de catre
ESCA The European Secretariat for Cluster Analysis au recunoasterea internationala

Conform POC, denumirea actiunii 2.2.1 este: “Sprijinirea
cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a
inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, iar
beneficiarii eligibili sunt “Intreprinderi, consortii de
intreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul
TIC”.

Prin urmare, sunt considerati beneficiari eligibili
intreprinderi centrate pe domeniul TIC, intreprinderi
din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau
consortii de intreprinderi din cadrul clusterelor
centrate pe domeniul TIC.
Care sunt obiectivele specifice actiunii? Vă rugăm sa indicati unde sunt descrise Obiectivul specific al actiunii 2.2.1. este “Creşterea
aceste obiective specifice în Ghidul Solicitantului.
contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea
economică”.
Având în vedere că valoarea finantarii nerambursabile este diferită de valoarea totală Conform regulilor privind ajutoarele de minimis pentru
a cheltuielilor eligibile, vă rugăm să specificati care este conditia care trebuie calcularea incadrarii in pragurile stipulate de legislatia in
vigoare se ia in calcul valoarea finantarii nerambursabile
respectată în cazul ajutorului de minimis.
acordate.

Vă rugăm să clarificati neconcordanta (dintre cele două sectiuni ale Ghidului A fost completata sectiunea 3.6 a ghidului solicitantului cu
mentiunea ca nu sunt eligibile costurile cu amortizarea, cu
Solicitantului) referitoare la eligibilitatea costurilor cu amortizarea.
exceptia celor considerate ca fiind eligibile prin
dispozitiile ghidului si a schemei de ajutor de stat.

Conditia de utilizare a cursului valutar aferent momentului depunerii cererii de Se va lua in considerare cursul de schimb de la data
finantare”. Această conditie nu este fezabilă, având în vedere că bugetul proiectului depunerii cererii de finantare.
trebuie elaborat cu suficient timp înainte de momentul depunerii cererii de finantare, Diferentele de curs valutar nu sunt eligibile.
astfel încât să poată fi folosit în cadrul celorlalte piese de documentatie (spre
exemplu, în cadrul analizei financiare). Este recomandată modificarea cerintei, iar
una dintre alternative ar putea fi utilizarea cursului valutar de la momentul elaborării
bugetului.
Vă rugăm să clarificati dacă este obligatorie depunerea Documentului privind analiza Solicitantul va dovedi caracterul inovativ al
preliminară emis de OSIM ca document însotitor al Cererii de finantare.
proiectului prin depunerea unor documente de
susţinere pentru demonstrarea caracterului inovativ al
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proiectului.
Aspectul a fost detaliat in sectiunea 4.2. a ghidului
solicitantului.

Cheltuielile cu investitiile în active corporale si necorporale (mentionate la pct. c) Concordanta se poate realiza prin intermediul
reprezintă cheltuieli cu servicii si nu vor putea fi recunoscute ca active necorporale în inregistrarilor contabile (utilizand conturi analitice
patrimoniul viitorilor beneficiari. Astfel se creează o neconcordantă între categoria de pentru proiect).
cheltuieli eligibile (investitii în active corporale si necorporale) si tipul cheltuielilor
mentionate ca făcând parte din respectiva categorie (cheltuieli mentionate la pct. c),
dar care în patrimoniul unui beneficiar vor fi regăsite ca fiind cheltuieli cu servicii
(activele corporale sunt recunoscute si înregistrate în patrimoniul unei întreprinderi
dacă îndeplinesc anumite conditii prevăzute de legislatia contabilă specifică).
Vă rugăm să clarificati eligibilitatea cheltuielilor mentionate la pct. c în concordantă
cu categoria de cheltuieli eligibile din care respectivele cheltuieli vor face parte.
Conform Regulamentul CE nr. 651/2014, în categoria ajutoarelor pentru inovare
destinate IMM-urilor sunt cuprinse, pe lângă cele mentionate în Ghidul
Solicitantului, si alte cheltuieli eligibile: costurile obtinerii, validării si protejării
brevetelor și altor active necorporale; costurile pentru serviciile de consultantă în
domeniul inovării si pentru serviciile de sprijinire a inovării. Vă rugăm să clarificati
de ce nu sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului toate cheltuielile mentionate în
Regulamentul CE nr. 651/2014.

Beneficiarul nu este obligat sa prezinte un brevet la
finalizarea proiectului, prin urmare consideram ca nu
este obligatorie declararea acestor cheltuieli eligibile.
Cheltuielile privind consultanta sunt eligibile prin
intermediul schemei de ajutor de minimis.

Definitiile referitoare la cluster si Entitatea de Management a Clusterului – confor Definitia clusterului a fost modificata atat in schema
operatiunii 1.3.3 din cadrul POS CCE (cercetare)
de ajutor de stat, cat si in ghidul solicitantului, prin
utilizarea definitiei cf. HG 918/2006, astfel:
„Clusterul este definit ca o grupare intre executanti,
utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea de
bune practici de nivel european, in vederea cresterii
competitivitatii economice a operatorilor economici”.
In etapa de verificare a caracterului inovativ al proiectului
O etapa de verificare a proiectelor depuse este Verificarea caracterului inovativ a
se vor lua in calcul toate documentele suport, precum si
produsului/serviciului/aplicaţiei, care se realizeaza pe baza adresei emise de catre
justificarile prezentate de solicitanti.
OSIM. Totusi, aceasta adresa nu se afla pe lista documentelor obligatorii a fi depuse
impreuna cu cererea de finantare.
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Prin urmare, lipsa adresei emise de catre OSIM duce la pierderea de puncte sau la
descalificarea proiectului?
In legatura cu ghidul POC 2.2.1 lansat in consultare publica avem o mentiune:
anexele incluse in ghid nu pot fi deschise (datorita formatului PDF) - in cazul in care
consultarea publica se refera inclusiv si la anexele ghidului propunem republicarea
ghidului in consultare in format Word
S-a creat urmatoarea situatie care elimina din competitie multe companii care aveau
deja in lucru proiectele in baza ghidului anterior si ale caror proiecte sunt
sustenabile, inovatoare si de mare potential pentru piata TIC din Romania.
In speta este vorba de conditia ca, compania sa faca parte dintr-un cluster inregistrat
ca ASOCIATIE in baza Ordonanţei de urgenţă 26/2000, in conditiile in care
legislatia romaneasca actuala nu impune o astfel de conditie.
Impunerea acestei conditii cu mai putin de o luna inainte de data anuntata de lansare
a liniei de finantare (17 august) are ca rezultat evident scoaterea din joc a tuturor
companiilor inregistrate in CLUSTERE CONFORM LEGISLATIEI ROMANE
ACTUALE, adica in baza unor acorduri de asociere si nu ca asociatii infiintate
conform OUG 26/2000, ceea ce confera acestui ghid o aura certa de discriminare si
favorizare a clusterelor inregistrate ca asociatii, desi exista clustere neinregistrate ca
atare cu performante notabile in domeniul TIC si posibilitati reale de crestere a
competitivitatii acestui sector in Romania.
Mentionam in acest context faptul ca, data fiind vacanta judecatoreasca, este
imposibil ca un cluster sa poata fi inregistrat in conditiile impuse de ghid pana in data
de 17 august (aceasta procedura dureaza de regula 2 luni)
Am sesizat de asemenea reducerea costurilor eligibile cu consultanta la 2%. Dorim sa
semnalam si in acest caz ca solutia aceasta poate crea premisele inregistrarii unor
proiecte slabe calitativ (totusi piata consultantei in Romania s-a mai maturizat) si in
plus impunerea unor restrictii in raport cu prevederile Regulamentelor europene
(ghidul avand tendinta de a deveni mai restrictiv decat impun normele europene). In
plus se vor crea premisele includerii acestor costuri in mod artificial in bugete pentru
a corecta acesta deficienta a ghidului de finantare.
Am initiat o discutie cu OSIM pentru clarificarea metodologiei privind gradul de
inovare al produselor pentru proiectele care vor avea ca rezultat aplicatii exclusiv
software, pentru a evita depunctarea cu 10 puncte

Raspuns

Ghidul a fost publicat in format word.

Ghidul solicitantului va fi lansat in data de 20 august,
iar depunerea cererilor de finantare va incepe la data
de 01 octombrie.

S-a propus majorarea procentului pentru cheltuielile
eligibile aferente consultantei la 5%.

Punctajul privind gradul de inovare al proiectului se
va acorda in functie de justificarile prezentate de
beneficiar in cadrul cererii de finantare si pe baza
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documentelor suport depuse pentru sustinerea acestor
justificari.
Toti potentialii beneficiari pot depune ideea de
proiect la OSIM, care se va pronunta asupra gradului
de inovare al produsului sau isi va declina
competenta.
In ceea ce priveste proiectele strategice, consideram ca ar trebui luat in calcul ca Sunt considerate proiecte strategice proiectele care au
parteneriatele eligibile si cele care inglobeaza IMM-uri care provin din mai multe impact strategic la nivelul a cel putin doua regiuni de
regiuni de dezvoltare, chiar daca apartin aceluiasi cluster
dezvoltare, la nivel naţional sau internaţional.

Consideram utila existenta unei perioade de timp intre lansarea apelului si data de
incepere a depunerii proiectelor, timp suficient pentru parcurgerea tuturor pasilor
necesari indeplinirii conditiilor de depunere, inclusiv obtinerea certificatului de la
OSIM.
Solicitam prelungirea perioadei de lansare a liniei de finantare cu minim o luna
calendaristica pentru a oferi sanse egale si conditii echitabile si corecte pentru toti
aplicantii, mai ales avand in vedere criteriul principal de selectie – respectiv regula
primul venit, primul servit.

Ghidul solicitantului va fi lansat in data de 20 august,
iar depunerea cererilor de finantare va incepe la data
de 01 octombrie.
Ghidul solicitantului va fi lansat in data de 20 august,
iar depunerea cererilor de finantare va incepe la data
de 01 octombrie.
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