GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene

17.11.2014
Răspuns MFE

1. Legat de CORRIGENDUM Nr. 1 la Ghidul Solicitantului " Sprijin financiar acordat
pentru investitii în întreprinderi", aferent axei prioritare 1"Un sistem de productie
inovativ si ecoeficient", domeniului major de interventie 1.1 "Investitii productive si
pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM ",
operatiunea 1.1.1. " Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv
prin investitii tangibile si intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului
Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" si a Cererii de propuneri
de proiecte aferenta ; publicat de AM POS CCE in data de 30 octombrie,
Punctul 2) : [...] se modifica Anexa 1.6- Grila de verificare a eligibilitatii Solicitantului si
proiectului - rândul 11, dupa cum urmeaza: "Cheltuielile eligibile pentru care se
solicita finantare, corespunzatoare unui anumit cod CAEN - rev. 2 nu au mai fost
finantate si nu sunt finantate în prezent, partial sau în totalitate, din fonduri
nerambursabile comunitare sau din alte surse publice".
Intrebari: Care este justificarea pentru care au fost facute aceste modificari in timpul
perioadei de depunere a proiectelor? Care este temeiul legal pentru operarea unor
modificari in timpul sesiunii de depunere a proiectelor? Cum asigura Ministerul
Fondurilor Europene tratamentul egal al potentialilor beneficiari, in aceste conditii,
dat fiind ca la momentul aparitiei modificarii erau deja proiecte depuse, pe vechile
reguli?

Având în vedere faptul că după lansarea Cererii de propuneri de proiecte au fost
constatate neconcordanţe între prevederile Ghidului solicitantului şi anexele acestuia,
documente aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1086 din
23.10.2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 777/24.10.2014 şi pe site-ul Ministerului
Fondurilor Europene, a fost necesară corelarea acestor documente.
Prin textul reglementat la pct. 2 din Corrigendum nr. 1, astfel cum a fost citat de dvs., a
fost făcută o corelare între prevederile Ghidului solicitantului pct. II.2.5 "Activităţi

eligibile" şi cerinţa din cadrul Anexei 6 "Grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului şi
proiectului" - linia 11, anexa la Ghidul solicitantului.
Ca urmare, prin Corrigendum nr.1 nu au fost aduse modificări Ghidului solicitantului
şi/sau anexelor sale, ci a fost operată o corelare a textului Ghidului solicitantului, cu
textul anexei 6- Grila de verificare a eligibilităţii, fiind preluată, în cadrul acesteia din
urmă, regula de eligibilitate reglementată în ghid.
Corelarea celor două documente, a fost operată în timpul perioadei de depunere a
proiectelor tocmai în sprijinul potenţialilor solicitanţi, furnizându-le astfel documente
coerente care reglementează în acelaşi mod cerinţele de eligibilitate.
Tratamentul egal al solicitanţilor a fost asigurat având în vedere următoarele
considerente:
- Corelarea documentelor, fără introducerea unor elemente noi;
- Corelarea nu a vizat schimbarea regulilor deja enunţate în Ghidul solicitantului şi în
consecinţă nu afectează proiectele depuse;
- Corelarea a fost făcută publică, Corigendum-ul fiind publicat atât în Monitorul Oficial,
cât şi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

2. Legat de plafonul maxim al finantarii nerambursabile, in documentele publicate
initial, la momentul inceperii sesiunii de depunere a proiectelor, acesta era de 1,5
milioane euro. Ulterior, acesta a fost modificat iar suma maxima a fost micsorata la 1
milion de euro, fara ca acest lucru sa fie anuntat public. Aceste aspecte au fost
sesizate EurActiv.ro de catre beneficiari.
Intrebari: Care este justificarea pentru care au fost facute aceste modificari in timpul
perioadei de depunere a proiectelor, fara a fi anuntate? Care este temeiul legal pentru
operarea unor modificari in timpul sesiunii de depunere a proiectelor? Cum asigura
Ministerul Fondurilor Europene tratamentul egal al potentialilor beneficiari, in aceste
conditii, dat fiind ca la momentul aparitiei modificarii erau deja proiecte depuse, pe
vechile reguli?

Aşa cum a fost menţionat şi în Ghidul solicitantului, ajutorul financiar nerambursabil se
acordă în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din
17 iunie 2014, în condiţiile Schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului
fondurilor europene.
La data publicării Ghidului solicitantului în vederea consultării publice, Schema de ajutor
de stat nu era aprobată încă prin Ordin de ministru.
Schema de ajutor de stat a fost aprobată prin Ordin nr. 1056/16.10.2014, publicat în
Monitorul Oficial nr. 765/22.10.2014 şi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.
Ca urmare, după publicarea acestuia, sumele din Ghidul solicitantului au fost corelate cu
cele din Ordin.
Ghidul Solicitantului s-a aprobat prin Ordin de ministru nr 1086/23.10.2014, el intrând în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial - 24.10.2014.
Prima zi de deschidere a apelului de proiecte a fost luni, 27.10.2014, când s-a publicat
pe site varianta de ghid aprobată şi publicată în Monitorul Oficial.
Menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 lit. b din Ordinul nr.
1056/2014 "1) În cadrul acestei scheme valoarea maximă a finanţării acordate nu poate
depăşi următoarele plafoane: b) ajutoare acordate IMM pentru investiţii: 1 milion euro
(echivalent în lei) - pe proiect."
Tratamentul egal al solicitanţilor a fost asigurat având în vedere următoarele
considerente:
- Corelarea sumelor din Ghidul Solicitantului versiunea finală a survenit automat prin
publicarea unui act normativ de aprobare a schemei de ajutor de stat;
- Schema de ajutor de stat a fost publicată atât în Monitorul Oficial cât şi pe site-ul
Ministerului Fondurilor Europene.
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