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ANEXA 1 ‐ Nota de propuneri si sugestii modificare formulate de OMEGA TRUST SRL pe baza Ghidului Solicitantului aflat in consultare publica
in cadrul programului POC Axa Prioritara 2, Obiectiv Specific 2.2 ‐ Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica,
Actiunea 221 ‐ Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apel proiecte
nr.2/2018

Sectiuni propuse
spre modificare in
Ghidul
Forma actuala
Solicitantului
aflat in consultare
Pag. 9,
[…] Alocarea totala pentru acest apel
este de 25.000.000 euro (FEDR),
subcapitol 1.8 ‐ echivalentul in lei ................ la cursul
Alocarea stabilita valutar INFOREURO pentru luna iulie de
pentru apelul de 1 EURO = ...... lei.
proiecte
Alocarea pentru regiuni mai putin
dezvoltate este de 18.750.000 euro
(FEDR), echivalentul in lei ................ la
cursul valutar INFOREURO pentru luna
iulie de 1 EURO = ...... lei

Forma propusa spre modificare/
Justificare si argumente
in vederea clarificarii

Propunem catre Dvs. aceasta modificare in sensul repartizarii unei alocari
financiare la nivelul Apelului de proiecte in mod echitabil atat pentru
Alocarea totala pentru acest apel regiunile mai putin dezvoltate, cat si regiuni mai dezvoltate, in mod
este de 25.000.000 euro (FEDR), nediferentiat din urmatoarele considerente:
echivalentul in lei ................ la
‐ Realizarea unei astfel de repartizari nediferentiate la nivelul alocarii
cursul valutar INFOREURO pentru
financiare pentru Apelul de proiecte nr.2, propuse spre aprobare de
luna iulie de 1 EURO = ...... lei.
catre Dvs. ofera in egala masura si mod non‐discriminatorie sansa la
Alocarea pentru regiuni mai putin
finantare pentru toti potentialii aplicanti, inclusiv IMM‐uri din regiunile
dezvoltate este de 12.500.000
mai dezvoltate.
euro (FEDR), echivalentul in lei
‐ Toate IMM‐urile puternic active in cadrul sectorului TIC ar trebui
................ la cursul valutar
incurajate/stimulate sa isi sporeasca competitivitatea la nivelul
Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate INFOREURO pentru luna iulie de 1
activitatii economice, in egala masura, indiferent de zona de
este de 6.250.000 euro (FEDR), EURO = ...... lei
localizare/provenienta a IMM‐ului, avand in vedere ca acestea:
echivalentul in lei ................ la cursul
Propunere spre modificare:
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valutar INFOREURO pentru luna iulie de Alocarea pentru regiuni mai
dezvoltate este de 12.500.000
1 EURO = ...... lei.
euro (FEDR), echivalentul in lei
................ la cursul valutar
INFOREURO pentru luna iulie de 1
EURO = ...... lei.

reprezinta principalul factor care asigura stabilitate sociala
locala/regionala, stimuland crearea de locuri de munca stabile,
si contribuind semnificativ la reducerea somajului in arealul de
referinta;
o constituie un contribuitor activ si sustenabil la dinamica
pozitiva a veniturilor colectate la Bugetul si Taxele Locale,
reflectandu‐se astfel pozitiv per ansamblu economie
nationala;
o faptul ca se remarca in cadrul IMM‐urilor din regiunile mai
dezvoltate o concentrare strategica directionata in sensul
integrarii tot mai mult de inovare in propria activitatea
economica derulata, nivel de dezvoltare‐inovare care poate fi
usor transferat/reorientat catre IMM‐uri din regiunile mai
putin dezvoltate pe baza exemplului de bune
practice/incheierii de acorduri de colaborare sustenabile
multiregionale intre IMM‐uri din TIC/aderarii IMM‐urilor din
regiuni mai putin dezvoltate la clustere de firme din regiuni mai
dezvoltate;
o aceste IMM‐uri isi asigura potentialul de dezvoltare spre a
deveni intreprinderi mari, urmare a valorificarii unor
oportunitati de crestere si dezvoltare;
Totodata, consideram ca nu ar trebui sa existe o diferentiere in
alocarea financiara intre Reg. BI si celalalte 7 regiuni de dezvoltare ale
Romaniei, luand in considerare impactul pozitiv pe care il exercita
stimularea cresterii competitivitatii tuturor IMM‐urilor centrate in
o

SAU

Alocarea pentru acest apel este
de 25.000.000 euro (FEDR),
echivalentul in lei ................

‐
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sectorul TIC la nivelul intregii economii a tarii. Avand in vedere
statisticile nationale care descriu performanta si competitivitatea
economica inregistrata de IMM‐urilor care activeaza in industria TIC, in
orizontul 2011‐2016, acestea scot in evidenta urmatoarele:
o cele mai multe IMM‐uri din domeniul TIC se regasesc
predominant in regiuni mai dezvoltate ‐ 4 din 10 companii TIC
erau localizate in cursul perioadei analizate in Municipiul
Bucuresti,fiind urmate de judetele Cluj, Timis, Brasov (cf.
datelor statistice in clasamentul national Municipiul se
pozitioneaza cu o pondere de concentrare a IMM‐urilor din
sectorul TIC de 40%, fiind urmat indeaproape de celalalte orase
mai dezvoltate ale tarii – Cluj, Timis, Iasi, Brasov ce detine
ponderi de 10%);
o 4% din toate firmele nationale active in cadrul sectorului TIC au
generat 78% din totalul veniturilor inregistrate de acest sector
in Romania in perioada de analiza, dintre care Bucurestiul se
pozitiona in topul oraselor ce a produs 62% din valoarea totala
generata in economie nationala;
o orase mai dezvoltate precum – Bucuresti, Cluj, Brasov, Iasi au
concentrat principala forta de munca inalt calificata si activa in
cadrul sectorului TIC, fiind adevarati poli de competitivitate si
dezvoltare ce au reusit sa atraga si sa angreneze forta de
munca tanara, cu studii de specialitate in cadrul sectorului in
cursul perioadei;
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initiativele derulate in prezent pentru a incuraja dezvoltarea
IMM‐urilor din TIC scot accentueaza in mai departe
necesitatea sustinerii in continuare a procesului de dezvoltare
si crestere a competitivitatii IMM‐urilor acestea fiind inca
insuficiente in raport cu impactul favorabil si pozitiv pe care il
exercita acestea in economia nationala. Analistii atrag atentia
existentei inca a unui numar mic de IMM‐uri in mediul de
afaceri.
 Mai mult, avand in vedere experienta apelului de proiecte anterior
nr.1/2016, acesta demonstreaza existenta unui grad de absorbtie
a fondurilor atrase prin programul POC 221, in principal de catre
IMM‐uri active si localizate in mod predominant in regiuni mai
dezvoltate, ceea ce demonstreaza faptul ca aceste regiuni
concentreaza firme foarte competitive, cu un ridicat grad de
inovare care ar trebui sustinut si exploatat in continuare. De altfel,
consideram ca ar trebui incurajata in continuare dezvoltarea
acestor IMM‐uri din regiunile mai dezvoltate intrucat ele insele
sustin inovarea si transferul de know‐how spre parteneri de afaceri
(IMM‐uri) amplasate in orase mai mici. Reusita lor in mediul de
afaceri si orientarea strategica spre a integra cercetarea‐
dezvoltarea‐inovarea in activitatea economica stimuleaza celelalte
IMM‐uri din orase mai putin dezvoltate sa realizeze investitii/sa
valorifice diverse oportunitati de finantare (precum POC 221/Apel
2018) pentru a sustine dezvoltarea si cresterea competitivitatii in
mediul de afaceri, respectiv ca aceste IMM‐uri sa adere la clustere
o
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de firme centrate in TIC pentru a atinge un nivel de competitivitate
si CDI cat mai performant.
 Nu in ultimul rand, unul din obiectivele majore ale acestui program
de finantare il constituie stimularea activitatii de CDI in cadrul
companiilor, respectiv al IMM‐urilor bazate pe TIC. Conform
statisticilor europene ‐ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐
explained/index.php/R_%26_D_expenditure – publicate de
Comisia Europeana – Romania se situeaza la nivelul anului 2016 pe
penultimul loc in Europa cu 0,48% din PIB, cheluieli pentru
cercetare, mult sub media Europeana. In acest sens, nu intelegem
de ce ar trebui facuta o diferentiere intre intre regiunea Bucuresti‐
Ilfov si celelalte, in contextul in care toata tara se situeaza mult sub
media chltuielilor alocate in domeniul cercetarii‐dezvoltarii. Una
din propunerile noastre, este astfel de a elimina diferentierea
dintre regiuni si de a permite un acces neingradit la intregul buget
pentru toate IMM‐urile bazate pe TIC indiferent de regiunea din
care provin.
In concluzie, IMM‐urile din toata tara (inclusiv cele din domeniul TIC) se
confrunta cu acelasi tip de probleme si au aceeasi nevoie foarte ridicata de
finantare (inclusiv nerambursabila) indiferent de regiunea in care se afla.
Mai mult, sectorul TIC din Romania este reprezentat intr‐o pondere
predominanta de regiune Bucuresti‐Ilfov, aspect ce constituie un argument
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important in crearea unui buget mai echilibrat intre aceasta regiune si
celelalte.
Sustinem in acest sens, si metoda folosita in cadrul POC 221 – apel
2015/2016, cand nu au existat discriminari intre regiunile de dezvoltare (mai
dezvoltate, mai putin dezvoltate) – toate IMM‐urile din TIC avand
posibilitatea de a participa la competitie, avand acces la intregul buget,
indiferent de regiunea in care se afla. Aceasta abordare a determinat o
competitie nationala foarte ridicata, principalul element de selectie trebuind
sa fie punctajul obtinut de proiect si nu regiunea din care firma provine sau
in care implementeaza proiectul.
Pag 9 ‐10,

Valoarea
maxima
a
finantarii
nerambursabile acordate pe proiect
subcapitol
1.9 (cheltuielile aferente schemei de ajutor
Valoarea maxima de stat si schemei de minimis) este de
a proiectului
2.500.000 euro (echivalent lei).
Valoarea
minima
a
finantarii
nerambursabile acordate pe proiect
(cheltuielile aferente schemei de ajutor
de stat si schemei de minimis) este de
500.000 euro (echivalent lei), care includ
cheltuielile aferente ajutorului de
minimis.

Valoarea maxima a finantarii Propunerea noastra de diminuare a valorii minime a finantarii
nerambursabile acordate pe nerambursabile acordare la 100.000 euro, respectiv a valorii maxime la
proiect (cheltuielile aferente 1.000.000 euro, se fundamenteaza pe urmatoarele argumente:
schemei de ajutor de stat si
 Diminuarea acestor valori minime/maxime a finantarii
schemei de minimis) este de
nerambursabile acordate in cadrul Apelului de proiecte 2 ofera
1.000.000 euro (echivalent lei).
oportunitatea finantarii unui numar mai mare de proiecte, luand in
Valoarea minima a finantarii
considerare interesul deosebit pe care l‐au manifestat IMM‐urile din
nerambursabile acordate pe
sectorul TIC pentru fondurile POC 221 acordate la nivelul Apelului de
proiect (cheltuielile aferente
proiecte anterior din anul 2016;
schemei de ajutor de stat si
 Dat fiind faptul ca vorbim de un apel destul de competitiv in plan
schemei de minimis) este de
national, ce suscita interes in randul tuturor IMM‐urile din sectorul
100.000 euro (echivalent lei),
TIC, echilibrarea finantarii nerambursabile acordate in cadrul noului
apel permite dezvoltarea unui numar mai mare de IMM‐uri la nivel
6
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care includ cheltuielile aferente
ajutorului de minimis.

national (exercitand astfel un impact foarte favorabil in economia
tarii reflectata printr‐o crestere semnificativa a valorii adaugate
aduse la contributia in PIB – in prezent aceasta este estimata la 6%,
respectiv a majorarii cifrei de afaceri peste valoare dea 5 mld. Euro,
un indicator prioritar a fi sustinut in vederea cresterii accelerate).
 Incurajarea finantarii unui numar mai mare de IMM‐uri active in
sectorul TIC, permite crearea mai multor locuri de munca noi la
nivelul sectorului. Statisticele aferente orizontului 2011‐2016 scot in
relief un aspect ingrijorator ‐ rata de crestere a angajarii de personal
nou este inca in scadere relativa si numarul companiilor active in TIC
fara nici un angajat reprezentand 1/3 din totalul companiilor din TIC
(la nivel national, s‐a inregistrat in cursul perioadei analizate un
trend evident de scadere a numarului de companii mici cu 1‐4
angajati si o crestere tot mai mare a numarului de companii care nu
inregistreaza nici un angajat. Daca in 2011 ponderea companiilor de
IT care nu aveau nici un angajat era de 27%, la finalul anului 2016
acest procentaj a crescut considerabil la la valoarea de 35,5% din
totalul IMM‐uril din TIC. Directionarea fondurilor nerambursabile
prin POC 221 in cadrul noului apel in vederea dezvoltarii unui numar
mai mare de IMM‐uri constituie o principala premisa in vederea
stimularii crearii de noi locuri de munca in cadrul IMM‐urilor
beneficiare a acestor fonduri (statisticile aferente anului 2016
evidentiaza o crestere semnificativa a numarului de angajati in
cadrul sectorului comparativ cu situatia anului 2011 – crestere in
proportie de 75% in 6 ani , astfel incat la finalul anului 2016 se
7
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inregistra un estimativ de peste 100.000 angajati activi la nivelul
sectorului TIC);
 Nu in ultimul rand, consideram ca este nerealista si nefezabila din
perspectiva financiara incurajarea microintreprinderilor si a
intreprinderilor mici sa sustina investitii de o asemenea anvergura
de pana la valoarea de 2,5 mil. euro la care se adauga contributia
proprie la cheltuieli eligibile si neeligibile. Este bine cunoscut faptul
ca aceste tipuri de entitati, in prezent trebuie sa reziste unei
concurente destul de puternice in mediul de afaceri, ori asigurarea
unui cashflow‐ul necesar implementarii optime a proiectului
dubleaza capacitatea financiara a IMM‐ului pentru a avea success in
cadrul sectorului, pe langa cashflow operational pe care IMM‐ul
trebuie sa il asigure pentru derularea corespunzatoare a activitatii
economice.
 Prin urmare, devine o conditie esentiala pentru sprijinirea celor mai
dinamice tipuri de companii din industria TIC, respectiv micro‐
intreprinderile si intreprinderile mici ori cele mijlocii pana la 100
angajati – reducerea valorii minime a grantului acordat. Fara aceasta
ajustare la ghidul solicitantului, includerea microintreprinderilor si a
intreprinderilor mici in randul categoriilor de beneficiari eligibili
devine efectiv nerealista.
Pag. 21 ‐ 22

La aceasta sectiune din Ghidul Solicitantului va solicitam detalierea
Evitarea dublei finantari: proiectul
corespunzatoare a evitarii principiului dublei finantari din urmatoarele
pentru care se solicita finantare trebuie La aceste sectiuni din Ghidul
considerente:
sa nu mai fi beneficiat de finantare din Solicitantului aflat in consultare
8
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Subcapitol 2.3 – fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in
Eligibilitatea
ultimii 5 ani, inainte de data depunerii
proiectului
Cererii de finantare. In caz contrar,
finantarea nu va fi acordata sau, daca
acest lucru este descoperit pe parcursul
implementarii, finantarea se va retrage,
iar sumele deja acordate vor fi
recuperate.

Pct. 9 ‐ Proiectul/activitatile pentru care
se solicita finantare nu a/au mai
beneficiat de finantare din fonduri
publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5
ani inainte de data depunerii cererii de
finantare. Nu a fost obtinuta finantare
nici pentru alte proiecte implementate,
avand acelasi obiectiv, dar care din
diverse motive nu si‐au atins indicatorii.
In caz contrar, finantarea nu va fi
acordata sau, daca acest lucru este
descoperit pe parcursul implementarii,
finantarea se va retrage, iar sumele deja
acordate vor fi recuperate;

publica
dorim
sa
fie
clarificate/detaliate in mod
corespunzator
urmatoarele
aspecte ‐ principiul evitarii dublei
finantari, respectiv conditiile de
eligibilitate referitoare la faptul
ca proiectul/activitatile pentru
care se solicita finantare nu a/au
mai beneifciat de finantare din
fonduri publice in ultimii 5 ani, si
privitor la faptul ca nu a fost
obtinuta finantare nici pentru
alte proiecte implementate,
avand acelasi obiectiv.

‐

‐

‐

In situatia beneficiarilor de fonduri nerambursabile POC 221 din Apelul
2016 care implementeaza in prezent proiecte al carui rezultat poate
corespunde/fi usor asimilat rezultatelor specifice definite in cadrul
Apelului de proiecte nr.2, respectiv al carui proiect/obiecte si activitat
corespunde tipului de proiect vizat prin noul apel;
Dorim sa clarificam alaturi de Dvs. respectarea acestui principiu in
masura in care dorim sa cunoastem daca beneficiarii care au
dispus/dispun de astfel de fonduri nerambursabile in cadrul aceluiasi
program POC 221 au o anumita restrictie in vederea depunerii de
aplicatii de finantare in cadrul noului apel de proiecte;
Totodata, din dorinta de a respecta intocmai aceste conditii de
eligibilitate prevazute in Ghidul Solicitantului, vrem sa ne clarificati,
respectiv sa detaliati cu precizie ce implicatii au urmatoarele cerinte:
o Proiectul/activitatile pentru care se solicita finantare nu a/au
mai beneficiat de finantare din fonduri publice, inclusiv
fonduri UE, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de
finantare – In acceptiunea potentialului Solicitant de fonduri
nerambursabile in cadrul noului apel aceasta cerinta se aplica
inclusiv beneficiarilor care au implementat/implementeaza in
prezent in cadrul programului POC 221 proiecte finantate prin
Apelul anterior din anul 2016? In interpretarea noastra aceasta
cerinta restrictioneaza in vreo oarecare masura Beneficiarii de
proiecte din Apelul anterior?
o Nu a fost obtinuta finantare nici pentru alte proiecte
implementate, avand acelasi obiectiv, dar care din diverse
9
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o

motive nu si‐au atins indicatorii […] – In interpretarea
potentialului Solicitant de fonduri nerambursabile prin noul
Apel de proiecte nr.2, sintagma “avand acelasi obiectiv” face
referire la obiectivul specific programului POC 221 definit la
pag. 4 din Ghidul Solicitantului in consultare, respectiv:
„Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitate
economica”, prin care e urmareste ca prin finantarea acordata
proiectelor ce vor fi depuse in cadrul actiunii 2.2.1 sa se asigure
trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare,
precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din
industria TIC, inclusiv in cadrul acestora, precum si colaborarea
intre intreprinderile centrate pe domeniul TIC si clusterele din
domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la
implementarea rezultatelor cercetarii/dezvoltarii in scopul
obtinerii de produse inovatoare? Va rugam sa detaliati in mod
clar acest aspect din dorinta de a cunoaste in ce masura
respecta aceasta conditie de eligibilitate beneficiarii care au
implementat/implementeaza in prezent proiecte finantate
prin programul POC 221 la nivelul Apelului anterior 2016,
respectiv de a cunoaste limitele aplicabile aferente cerintei in
situatia acestor beneficiari de fonduri.
In situatia in care o companie a primit finantare in cadrul POC
221, Apel 1 – 2015/2016, a semnat Contractul de Finantare si
a inceput implementarea insa ulterior, a reziliat contractul de
finantare pe cale amiabila fara sa existe debite sau interdictii
10
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din partea OIPSI – mai este eligibila o asemenea companie cu
un proiect in cadrul acestui apel?
Pg. 24‐26
Subcapitol
Incadrarea
cheltuielilor

Introducerea in categoria cheltuielilor
2.4 eligibile in cadrul Apelului de proiecte
nr.2 si a cheltuielilor generale de
administratie (de regie) incadrate in
categoria ajutoarelor de stat/minimis
(dupa caz)

Cheltuieli de administratie/regie Propunem catre Dumneavoastra introducerea in lista de cheltuieli eligibile
(sunt eligibile prin aplicarea unei prin Apelul de proiecte 2 si cheltuielile de administratie/de regie ca fiind
rate forfetare de 25 % din totalul decontate, intrucat:
costurilor eligibile in cadrul
‐ Necesitatea decontarii acestei categori de cheltuieli in cadrul
proiectului.
In
categoria
Programului POC 221 reprezinta o prioritate dat fiind obiectivul si
cheltuielilor de regie alocate
scopul urmarit in cadrul acestui apel de proiecte, respectiv ‐ cresterea
direct proiectului sunt incluse
contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica, si [...]
costurile pentru: chiria locatiei
trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si
unde se desfasoara activitatile
colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv in
proiectului, asigurarea utilitatilor
cadrul acestora, precum si colaborarea intre intreprinderile centrate pe
precum apa curenta, canalizare,
domeniul TIC si clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces
salubritate, energie electrica si
rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetarii/dezvoltarii in
termica,
gaze
naturale
scopul obtinerii de produse inovatoare.
corespunzatoare
suprafetei
Ori pentru a sustine pe deplin un IMM in vederea cresterii
utilizate
pentru
activitatile
competitivitatii sale in mediul de afaceri, respectiv pentru a incuraja
proiectului, precum si cheltuieli
dezvoltarea de produse inovative bazate pe cercetare‐dezvoltare‐
pentru consumabile si birotica,
inovare in TIC, in cadrul noului Apel de proiecte ar trebui prevazute si
multiplicare
si
fotocopiere,
astfel de cheltuieli fixe (care raman relativ constante indiferent de
servicii postale si de curierat,
vomului productiei/activitatii economice specifice unui IMM) in
telefon, fax, internet, necesare
vederea decontarii prin Apelul de proiecte nr.2.
11
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pentru
proiectului.

implementarea

‐

Indiferent de perspectiva din care abordam necesitatea acestor
categorii de cheltuieli – realizate fie pentru a derula optim activitatea
economica a unui IMM sau necesitatea lor intr‐un proiect de cercetare,
consideram ca aceste cheltuieli nu ar trebui excluse din lista
cheltuielilor aferente noului Apel POC 221 pentru ca aceste:
o cheltuieli sunt strict necesare si efectuate de un IMM incluse
in totalul cheltuielilor efectuate in scopul intregii activitatii
economice specifice, si detinand o pondere semnficativa;
o in cadrul unui proiect finantat prin POC 221 se pot determina
proportional din costurile totale asociate proiectului si/sau
efectuate in legatura cu proiectul, fiind oricum efectuate in
cadrul IMM‐ului beneficiar de fonduri POC 221 pentru a
implementa corespunzator proiectul;
o aceste cheltuieli vor fi utilizate exclusiv in scopul de a realiza
obiectivul proiectului si rezultatul(le) asteptat(e), intr‐un mod
consecvent cu principiile economiei, eficientei si eficacitatii;
o aceste cheltuieli asigura in mod indirect indeplinirea
rezultatului (lor) proiectului si sunt strict necesare pentru a fi
efectuate intr‐un proiect la nivelul fiecarei etape de cercetare
industriala si dezvoltare experimentala
o acestea sunt identificabile si verificabile cu usurinta prin
inregistrarea lor in registrele contabile ale Beneficiarului si
determinate conform standardelor contabile aplicabile acestor
cheltuieli;
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‐

‐

‐

‐

‐

Includerea acestui tip de cheltuieli eligibile vor reprezenta un element
de stimulare in special in cazul celor mai mici dintre IMM‐uri, respectiv
microintreprinderile si intreprinderile mici. Asfel, aceste tipuri de
companii isi pot crea un buget complet in cadrul proiectului POC 221
ce ar acoperi o paleta larga de cheltuieli eligibile, evitand extinderea
valorii finale reale a proiectului, in componenta neeligibila.
Reprezinta o realitate faptul ca piata fortei de munca TIC este deosebit
de competitiva iar companiile mari isi atrag angajatii inclusiv prin
calitatea, diversitatea si forma spatiilor de lucru. In acest sens,
includerea regiei ca si cheltuiala eligibila ar crea un avantaj puternic
IMM‐urilor care cel putin pe durata proiectului isi vor permite spatii de
activitate competitive ce le vor asigura si resursele umane necesare.
Regia acopera – chiria, costul abonamentelor – internet, telefonice,
energie, alte utilitati, alte tipuri de abonamente, etc. Practic, pentru
orice proiect TIC energia,internetul si spatiul de lucru (biroul)
reprezinta resurse cheie fara de care activitatea companiei nu se poate
desfasura. Astfel, consideram ca includerea acestui tip de cheltuiala
reprezinta un beneficiu important ce va contribui la atingerea
obiectivului vizat de program.
Prin proiect, companiile creeaza noi locuri de munca pentru personalul
de cercetare, fiind necesar implicit si extinderea spatiului de lucru
aspect ce creeaza o presiune puternica pe bugetele companiilor.
In cadrul altor programe de finantare din domeniul CDI (POC axa 1 –
Proiect Tehnologic Inovativ, POC 121 – start‐upuri si spin‐offuri
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‐

inovative, s.a.) regia reprezinta o cheltuiala eligibila menita sa
stimuleze activitatea companiilor angrenate in procesul de CDI.
In Apelul anterior/2016 aceste cheltuieli au fost excluse din lista
cheltuielilor eligibile, desi acestea reprezinta o reala necesitate in
vederea efectuarii sale si a asigurarii unei bune operari a activitatii
economice specifice unui IMM, respectiv a unui proiect finantat prin
fonduri nerambursabile. Mentionam ca aceasta categorie de cheltuieli
este considerata eligibila in cadrul altor apeluri finantate in cadrul
Programului POC 2014‐2020, si nu ar trebui exclusa data fiind
contributia sa majora in total cheltuieli realizate lunar de un IMM
pentru a functiona corespunzator in mediul de afaceri.
In acest sens, solicitam catre Dvs. decontarea cheltuielilor de regie,care
pot fi alocate in cadrul unui proiect finantat prin Apelul nr.2 in cadrul
POC 221, fie in mod direct, fie proportional prin aplicarea unei pro rate
la costurile reale/propriu‐zise ale IMM‐ului. Introducerea unor astfel
de cheltuieli in proiectele finantate prin noul Apel se vor reflecta cu
usurinta in cheltuielile realizate in cadrul proiectului, respectiv in
contabilitatea distincta a proiectului, fiind echitabile, usor verificabile
si justificative in mod corespunzator pe intreaga perioada de
implementare a unui proiect.
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