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Accesarea Fondurilor structurale
în România
România va primi de la Uniunea
Europeană 19,7 miliarde euro pentru
derularea instrumentelor structurale.
Aceste sume sunt alocate în perioada
2007-2013, pentru implementarea a
şapte programe operaţionale sectoriale şi regionale, la care se adaugă opt
programe de cooperare teritorială cu
alte state.
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale (ACIS) îndeplineşte rolul de coordonator naţional al instrumentelor structurale, asigurând
dezvoltarea cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării acestor fonduri.
Gradul de absorbţie al fondurilor structurale şi de
coeziune a înregistrat o evoluţie modestă în perioada
30 iunie – 31 iulie 2009, ajungând de la 5,01% la
5,45%. Suma totală a plăţilor efectuate către beneficiari este de aproximativ 1,3 miliarde de lei,
se arată în stadiul absorbţiei fondurilor publicat de
ACIS, la data de 31 iulie 2009.
Unul dintre Programele Operaţionale Sectoriale
(POS) care prezintă interes pentru IMM-uri, este
POS CCE - „Creşterea Competitivităţii Economice”.
De aceea, vă prezentăm câteva dintre Concluziile Comitetului de Monitorizare referitoare la
stadiul implementării POS CCE:
• numărul de proiecte depuse a fost foarte mare,
de cca. 3000, ceea ce a condus la o diferenţă
substanţială între bugetul alocat şi valoarea
proiectelor depuse (grant solicitat);
• numărul mare de proiecte respinse, cca. 1400,
reflectă insuficientă informare a beneficiarilor
asupra modului în care se completează un dosar
şi lipsa de experienţă a acestora;
• suprasubscrierea a fost foarte mare la operaţiunile de investiţii productive, numărul de proiecte
depuse la Organismul Intermediar pentru IMMuri pentru aceste operaţiuni fiind de cca. 2000.
Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să
pregătească proiecte pentru a obţine finanţare

europeană, prezentăm câteva GREŞELI FRECVENTE, din cauza cărora
sunt respinse cererile de finanţare:
• Greşeli în calculul bugetului
Solicitanţii justifică incomplet sau
incorect sumele pe care le cer în secţiunea “Foaia de calcule bugetare” din
cererea lor de finanţare:
- se prezintă numai valoarea finală a proiectului,
fără justificările/calculele corespunzătoare;
- bugetul prezentat de solicitant conţine procentaje
greşite ale finanţării solicitate şi ale contribuţiei
proprii prevăzute;
- bugetul solicitat nu se încadrează în limitele finanţărilor nerambursabile şi al procentajului de cofinanţare a proiectului. Finanţările nerambursabile
nu acoperă 100% costurile eligibile ale proiectului.
Volumul finanţării solicitat Autorităţii Contractante
trebuie să se încadreze în limitele stabilite de Ghidul Solicitantului. În plus, solicitantul (şi partenerii
săi) trebuie să dispună de resursele financiare necesare pentru a acoperi diferenţa.
•

Cereri scrise de mână
Ghidul Solicitantului specifică în mod clar că cererile de finanţare nu trebuie să fie scrise de mână. (Secţiunea: “Cererea de finanţare şi documente suport”).
•

Documentaţie însoţitoare incompletă
Solicitanţii trebuie să includă în dosarul pe care
îl depun pentru a obţine o finanţare nerambursabilă
toate documentele enumerate în “Lista de verificarea
documentelor suport din formularul cerere de finanţare”.
•

Supraestimarea costurilor eligibile
Secţiunea “Eligibilitatea costurilor: costuri care
pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă” din Ghidul solicitantului indică în mod clar
costurile eligibile pentru finanţare. Dacă unele dintre costurile eligibile din bugetul cererilor de finanţare sunt supraestimate, Comitetul de evaluare ar
putea să reducă bugetul alocat pentru acest articol
bugetar şi atunci volumul finanţării nerambursabile
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2010 - Anul European pentru
combaterea sărăciei şi excluderii sociale
În fiecare an, Uniunea Europeană stabileşte un
domeniu sau o temă pentru care sunt organizate
acţiuni speciale, atât la nivel comunitar, cât şi de
către statele membre. Dacă 2009 este Anul Creativităţii şi Inovării, anul 2010 va fi dedicat acţiunilor
cu caracter social.
Uniunea Europeană asigură cadrul prin care
statele membre îşi dezvoltă propriile strategii pentru a lupta împotriva sărăciei şi excluderii sociale.
De asemenea, coordonează activităţi de politică
socială, destinate ONG-urilor, partenerilor sociali,
autorităţilor locale.
Atunci când au lansat strategia pentru creştere economică şi locuri de muncă, în martie 2000,
liderii UE s-au angajat ca în anul 2010, măsurile
aplicate să aibă un impact decisiv în ceea ce priveşte eradicarea sărăciei. Însă, în prezent, prea mulţi
oameni trăiesc încă în sărăcie, fără să aibă acces la
servicii de bază, cum ar fi îngrijirea medicală. 79 de
milioane de europeni trăiesc sub pragul de sărăcie
- ceea ce violează principiile Uniunii Europene de
solidaritate şi dreptate socială.
Din cauza recesiunii economice, în următorii
ani s-ar putea ca Europa să trebuiască să facă faţă
unei situaţii în care încă 6 milioane de europeni
să-şi piardă locurile de muncă, ceea ce, pentru tot
mai mulţi oameni poate însemna creşterea datoriilor, traiul la limita subzistenţei sau pierderea locuinţelor.
Ca răspuns, 2010 a fost desemnat „Anul European pentru combaterea sărăciei şi excluderii sociale”, pentru a recunoaşte că:
• toţi oamenii au dreptul de a trăi în demnitate şi
incluşi în societate;
• sectoarele public şi privat îşi împart responsabilitatea pentru a combate sărăcia şi exculderea
socială;
• eradicarea sărăciei, pentru o societate mai solidară, este în beneficiul tuturor;
• este necesar angajamentul la toate nivelurile
societăţii pentru îndeplinirea acestor obiective.
Activităţi planificate
* campanii de conştientizare şi studii
* scheme inovative de promovare a incluziunii
sociale
* conferinţe
* concursuri pentru a identifica cazuri de succes.
Activităţile vor fi identificate şi implementate la
nivel naţional, cu implicarea societăţii civile, pre-
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cum şi a autorităţilor locale şi regionale.
Buget: cel puţin 26 milioane € (17 milioane €
din partea Uniunii Europene).
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/social/

ŞTIRI EUROPENE
• Concursul de fotografii EDEN: Pentru
un turism durabil şi responsabil.

Comisia Europeană a lansat competiţia EDEN,
în cadrul Programului „Destinaţii Europene de Excelenţă”. Vizitând destinaţii care promovează un
turism durabil, puteţi să vă demonstraţi angajamentul faţă de tratarea responsabilă a diversităţii
culturale şi biologice a Europei.
Găsiţi un mod inedit de a prezenta frumuseţile
naturale ale Europei: peisaje deosebite, sate vibrante, oameni ai locului, costume autentice.
Cele mai bune 25 de fotografii vor fi expuse la
Parlamentul European, la sfârşitul acestui an.
Termenul limită de transmitere a fotografiilor
este 18 septembrie 2009.
Detalii despre concurs şi modul de înregistrare
găsiţi pe site-ul:
http://www.edenphotocompetition.eu/

• Dimensiunea bibliotecii digitale a Europei
se dublează

Pe site-ul web Europeana, biblioteca multilingvă
virtuală a Europei (www.europeana.eu), utilizatorii
internetului pot accesa acum 4,6 milioane de cărţi,
hărţi, fotografii, videoclipuri şi ziare digitalizate.
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Colecţia Europeana a crescut cu mai mult decât
dublu de la lansarea sa, în noiembrie 2008. Comisia Europeană şi-a declarat, într-un document
orientativ, obiectivul de a creşte numărul lucrărilor
digitalizate la 10 milioane, până în 2010.
Comisia a iniţiat, de
asemenea, o dezbatere
publică pe tema viitoarelor provocări pentru
digitalizarea cărţilor în
Europa: posibilitatea ca
sectorul public şi cel privat să îşi unească forţele şi necesitatea de a
revizui cadrul european
prea fragmentat în materie de drepturi de autor. Comisia adresează,
printre altele, următoarele întrebări:
- Cum se poate garanta
disponibilitatea
materialului digitalizat pentru utilizatori de pe întregul teritoriu al UE?
- Ar trebui să existe o cooperare mai strânsă cu
editorii în ceea ce priveşte materialul protejat de
drepturi de autor?
- Ar fi o idee bună să se creeze registre europene
pentru lucrări ai căror deţinători de drepturi de autor nu pot fi identificaţi şi pentru lucrări care nu mai
sunt publicate?
- Cum ar trebui finanţată Europeana pe termen lung?
Consultarea publică este deschisă până pe 15
noiembrie 2009: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
Pentru cele 46 milioane de înregistrări existente în Biblioteca digitală europeană, cel mai mult a
contribuit Franţa - cu 47%, Germania - cu 15,4%,
după care urmează Olanda - cu 8% şi Marea Britanie - cu 7,9%. România a contribuit cu numai 0,3%
la colecţiile digitale ale bibliotecii.
Vizitaţi Biblioteca Europeana!
www.europeana.eu
•

Antitrust: Comisia lansează o consultare
publică pe tema revizuirii normelor de concurenţă aplicabile în sectorul distribuţiei
Comisia Europeană invită părţile interesate să
formuleze observaţii privind propunerea sa de modificare a regulamentului de exceptare pe categorii
şi a liniilor directoare referitoare la acordurile de
furnizare şi distribuţie (restricţiile verticale).
Regulamentul nr. 2790/1999 al Comisiei, de
exceptare pe categorii, permite ca acordurile de
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furnizare şi distribuţie care sunt conforme cu prevederile sale să beneficieze de o derogare de la
interdicţia prevăzută de Tratatul CE privind practicile comerciale restrictive. Actualul regulament de
exceptare pe categorii va ieşi din vigoare în mai
2010.
La momentul adoptării acestuia, în 1999, regulamentul a urmărit să reducă în mod substanţial
constrângerile normative asupra companiilor, în
special asupra acelora care nu au capacitatea de a
creşte preţurile fără o pierdere a profiturilor (cele
care nu au putere de piaţă), cum ar fi întreprinderile mici şi mijlocii, şi să introducă o abordare bazată
pe efecte economice în ceea ce priveşte evaluarea
constrângerilor verticale. Aceste obiective şi constrângeri rămân de actualitate.
Două evoluţii importante au marcat deceniul
care a urmat intrării în vigoare a normelor actuale:
o creştere suplimentară a puterii de piaţă a marilor
distribuitori şi vânzările efectuate pe internet.
Având în vedere aceste evoluţii, Comisia propune ca atât cota de piaţă a furnizorului (cum este
cazul în prezent), cât şi cea a cumpărătorului să nu
depăşească nivelul de 30%.
În ceea ce priveşte vânzările on-line, este necesară protejarea posibilităţilor consumatorilor de
a cumpăra în străinătate în condiţii avantajoase,
fapt facilitat în mod considerabil de utilizarea internetului. Pe de altă parte,
anumite restricţii la comercializare, care vizează
limitarea sau împiedicarea
exploatării inechitabile de
către distribuitori a eforturilor de comercializare
şi de promovare a mărcilor altor comercianţi (aşanumitul „parazitism pe piaţă”), pot permite consumatorilor să beneficieze de servicii de o mai bună
calitate.
Abordarea sugerată de Comisie precizează, în
ceea ce priveşte vânzările on-line, că trebuie făcută o distincţie între vânzările efectuate ca urmare a
unui marketing activ şi cele rezultate în urma propriei iniţiative a consumatorului şi oferă explicaţii
cu privire la modul în care regulamentul revizuit
tratează condiţiile impuse vânzărilor pe internet,
precum obligaţia impusă de un furnizor ca distribuitorul să dispună, anterior desfăşurării de vânzări
on-line, de un punct fizic de distribuţie.
Părţile interesate sunt invitate să prezinte observaţii până la 28 septembrie 2009.
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/index.html
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•

poate să scadă sub limita minimă indicată în Ghid
şi deci, cererea de finanţare să fie respinsă.

Proiect neeligibil
Secţiunea “Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care se poate solicita finanţare” din Ghidul solicitantului defineşte proiectele eligibile pentru finanţare.

•

•

continuare din pagina 1

Incompatibilitate între buget şi metodologie
Metodologia şi acţiunile - activităţile prezentate
de solicitanţi - trebuie să fie compatibile unele cu altele, conform secţiunii “Metodologia şi bugetul acţiunii” din Ghidul Solicitantului. Unii solicitanţi justifică
sumele pe care le cer în secţiunea “Foaia de calcule
bugetare” din cererea lor de finanţare, fără să existe
o corelaţie între activităţi şi sumele solicitate.
•

Nerespectarea Ghidului Solicitantului aferent
respectivei cereri de propuneri de proiecte
Solicitanţii trebuie să urmărească respectarea
Ghidului aferent cererii de propuneri de proiecte
pentru care solicită finanţare. Consultarea ghidurilor anterioare este irelevantă.
•

Durata incorectă a proiectului
Durata specifică a proiectului era clar definită
în Ghidul Solicitantului (secţiunea “Dimensiunea
proiectelor - Durată”). Durata proiectului propus
de solicitant se indică în secţiunea “Durată şi Plan
de acţiune” din cererea de finanţare. Dacă durata
propusă în cererea de finanţare depăşeşte durata
indicată în Ghid, cererea este respinsă.
•

Grupuri ţintă neeligibile
Grupurile ţintă din cererea de finanţare trebuie
să fie clar definite, iar terminologia folosită în întreaga cerere de finanţare trebuie să fie aceeaşi.
Solicitanţii trebuie să demonstreze că proiectul lor
este eligibil în următoarele secţiuni ale cererilor lor
de finanţare:
* Descriere detaliată a activităţilor;
* Metodologie;
* Impactul estimat asupra grupurilor ţintă.
•

Activităţi neeligibile
Eligibilitatea activităţilor din cadrul proiectului
propus este descrisă în “Eligibilitatea proiectelor Secţiunea Tipul activităţilor” din Ghidul Solicitantului. Solicitantul justifică eligibilitatea activităţilor
propuse în secţiunile “Descriere detaliată a activităţilor” şi “Metodologie” din cererea sa de finanţare.

Neconformitate administrativă
Ghidul solicitantului conţine menţiuni foarte
concrete privind eligibilitatea administrativă (secţiunea: “Eligibilitatea solicitanţilor: cine poate solicita finanţare”). Solicitanţii trebuie să includă în
cererile lor de finanţare o declaraţie din care să
reiasă că ei şi partenerii lor nu fac parte din nici
una dintre anumite categorii cum ar fi:
* sunt în stare de faliment sau de lichidare, afacerile acestora sunt administrate de către instanţe,
au încheiat înţelegeri cu creditorii, şi-au suspendat
activitatea de afaceri, etc;
* au fost condamnaţi pentru abuz în serviciu
printr-o hotărâre ce are autoritate de lucru judecat;
* nu şi-au îndeplinit obligaţiile legate de plata contribuţiei la asigurări sociale sau de plata impozitelor, etc.
•

Solicitant şi/sau partener neeligibil
Ghidul Solicitantului defineşte clar solicitanţii şi
partenerii eligibili (secţiunea “Eligibilitatea solicitanţilor: cine poate solicita finanţare” şi “Parteneriat
şi eligibilitatea partenerilor”). Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor rezulta din:
* Descrierea organizaţiei solicitante inclusă în
Formularul de cerere de finanţare.
* Descrierea partenerilor inclusă în Formularul
de cerere de finanţare.
* Documentele însoţitoare (actul constitutiv) ale
organizaţiei solicitante, incluse ca anexă la Formularul de cerere de finanţare.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro
Informaţii suplimentare despre Fondurile Structurale sunt postate pe pagina de internet a Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, unde găsiţi, de exemplu, şi Estimări privind
Calendarul depunerilor de proiecte pentru anul
2009: www.fonduri-ue.ro
Margareta CĂPÎLNEAN
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş
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