Către:
În atenția:
Referitor:
Nr.înreg.:

Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru POS CCE
Dlui.Ministru Eugen Orlando TEODOROVICI
Dnei. Adina MOGA - Director General AM POS CCE
Propunere îmbunătățire grad absorbție fonduri europene 2007-2013
219E/CPFE/05.06.2014

Stimate Domnule Ministru,
Stimată Doamnă Director General,
Vă supunem atenției o propunere în vederea îmbunătățirii gradului de absorbție în cadrul
POS CCE 2007-2013.
Anul 2014 este ultimul an în care Autoritățile de Management din România pot semna
contracte de finanțare pentru angajarea fondurilor europene 2007-2013. Preocuparea
autorităților în acest moment este identificarea soluțiilor pentru mutarea sumelor ce riscă
a fi dezangajate către acele axe de finanțare unde există proiecte eligibile în așteptare ce
pot fi implementate până la finalul anului 2015.
În a doua jumătate a anului 2014 se vor constitui noi resurse financiare generate de:
•

Economii în bugetele proiectelor aflate în implementare în urma derulării
licitațiilor sau ajustării bugetelor la cererea beneficiarilor;

•
•

Corecții aplicate contractelor de finanțare în derulare;
Rezilierea contractelor de finanțare pe parcursul perioadei de implementare.

Aceste sume, ce vor fi cumulate până în luna noiembrie 2014, ar putea fi utilizate în
cazul în care ar exista liste de rezervă cu proiecte admisibile pentru finanțare pe diferite
domenii de intervenție. În cadrul POS CCE axa care a ridicat cel mai mare interes pentru
beneficiarii privați este Axa 1.
Propunerea constă în lansarea apelului 4 in cadrul POS CCE, Axa 1, operațiunea Sprijin
pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile pentru întreprinderile mari care, din punct de vedere tehnic, poate fi realizată
astfel:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire acțiune
Identificarea resurselor financiare disponibile (50-100
MEuro)
Publicarea și aprobarea unei Scheme de ajutor de stat
care va sta la baza acestui nou apel *
Derularea apelului 4 (cerere de proiecte)**
Evaluare (procedură simplificată) ***
Contractare ****
Implementare proiecte contractate

Perioadă estimativă
(2014)
iunie
iunie-iulie
august-septembrie
octombrie-noiembrie
noiembrie-decembrie
2015

Note:
* Schema va respecta noile regulamente europene pentru scheme de ajutor de stat ce
vor intra in vigoare începând cu 1 iulie 2014.
Precedent: în MO nr. 336/8 mai 2014 a fost publicată Schema de ajutor de stat pentru
sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de
muncă, derulată prin Ministerul Finanțelor Publice, ce va intra in vigoare de la 1 iulie
2014.
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** Implementarea proiectele aprobate trebuie să fie posibilă până la finalul anului 2015.
Pentru a îndeplini acest deziderat există următoarele soluții:
•

Acceptarea ca și cheltuieli eligibile doar a achiziției de active corporale și

•

necorporale - precedent: POR 4.3, apelul martie-aprilie 2014;
Acceptarea spre finanțare a proiectelor deja începute

(comenzi

pentru

echipamente emise, lucrări de construcții demarate) – precedent: POR 3.4, apelul
2014.
*** Procedură de evaluare simplificată, cu pregătirea în prealabil a echipei de evaluatori
pentru un număr estimat de 100 proiecte depuse.
**** Contractarea poate fi realizată cu asumarea de către beneficiari a unui termen de
30-90 zile în care să depună documentele solicitate sub rezerva rezilierii contractului –
precedent: POS CCE Axa 1, Operațiunile adresate IMM, contractele semnate în trimestrul
IV 2013.
In perioada noiembrie-decembrie 2014 resursele financiare alocate acestui apel pot fi
suplimentate din economiile constituite până la acel moment și pot fi semnate contracte
suplimentare din lista de rezervă. De asemenea, se va avea în vedere și respectarea
gradului de supracontractare agreat cu Comisia Europeană.
Consideram că această inițiativă ar contribui substanțial la dezvoltarea regională prin:
•

Asigurarea absorbției pentru o sumă cuprinsă între 100-150 MEuro la care se
adaugă încă 100-150 MEuro cofinantarea beneficiarilor, sume ce vor fi investite în
economia românească până la finalul anului 2015;

•

Crearea a cel puțin 5.000 noi locuri de muncă;

•

Dezvoltarea IMM-urilor în calitate de furnizori pentru companiile mari beneficiare
ale acestor fonduri nerambursabile.

Menționăm că AMCOR a realizat un sondaj în rândul clienților firmelor de consultanță
membre și a identificat cel puțin 50 întreprinderi mari interesate de acest nou apel.
În speranța că această propunere va ridica interesul dumneavoastră, ne manifestăm
disponibilitatea pentru o întâlnire de lucru în perioada 16-20 iunie 2014.

Cu considerație,
Sorin CAIAN
Președinte AMCOR

Persoană de contact:
Andreea TURCITU (FIEROIU) - Manager Comisii Profesionale
andreea.fieroiu@amcor.ro; office@amcor.ro
Fax: 031.817.44.81
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