SMEs & EU Funds Task Forces
10 Priorități în creșterea absorbției fondurilor europene pentru IMM-uri
1.

Arii de competitivitate. Selectarea si alinierea finantarilor relevante pentru IMM-uri, tinand cont
de obiectivele tematice EU 2020 si sectoarele considerate prioritare:
 Strategia Nationala de Competitivitate a Romaniei
 Strategia de Competitivitate a IMM-urilor.
 Planurile de Dezvoltare Regionala– (o abordare regionala ar avea rolul să sprijine într-un mod
mai structurat atragerea fondurilor europene de catre IMM-uri la nivel regional prin prioritizarea
proiectelor depuse in functie de nevoile reale ale sectorului IMM-urilor).
Includerea tuturor sectoarelor de activitate identificate ca prioritare si cu valoare adaugata pe
segmentul de IMM-uri in Acordul de parteneriat/Programele Operationale relevante pentru
IMM-uri (POR, POC, POCU, PNDR)

2.

Externalizarea. Externalizarea partiala sau in totalitate a activitatilor desfășurate de catre
Autorităţile de Management/Organisme Intermediare/ADR-uri către bănci/alte organizatii si
acreditarea unor Organisme Intermediare Private pentru managementul integrat al unor scheme de
grant avand ca bază de pornire experienţa pozitivă din cadrul programelor de pre-aderare / postaderare (spre exemplu, externalizarea de servicii de management financiar şi control in etapa de
evaluare, dar si de implementare, externalizarea de servicii de audit, mecanisme de prefinantare si
rambursari).

3.

Calendar si termene. Realizarea unei estimari multi-anuale pentru toate programele care vizeaza
IMM-urile, atat cele din surse europene, cat si nationale si publicarea in avans (cel tarziu in luna 9
/10 a anului anterior) a unui calendar anual pentru lansarea apelurilor, cu termene clare pentru
evaluarea proiectelor şi semnarea acordurilor de finanţare. Un astfel de calendar ajută la planificarea
investiţiilor de către IMM-uri, dar ridică şi obligaţii pentru autorităţile publice în ceea ce priveşte
respectarea acestuia. Eliminarea problemelor aferente fluxului de numerar pentru beneficiari prin
introducerea de termene limită pentru evaluarea cererilor de finanţare / rambursare.

4.

Instrumente financiare. Extinderea utilizarii instrumentelor financiare in conformitate cu practica
UE, în completarea finanţării tradiţionale bazate pe subvenţii, împrumuturi, garanţii, investiţii de
capital şi alte mecanisme purtătoare de risc:
a. aceste instrumente asigură o utilizare eficientă și rapidă a granturilor disponibile pentru IMMuri, precum și un efect de multiplicare într-o anumită perioadă de timp, cu impact asupra
soluţionării deficienţelor de piaţă (cu referire şi la deficienţele aferente implicării
împrumuturilor pe termen lung sau capitalului propriu pentru finanţarea IMM-urilor);
b. acoperirea unor segmente mai largi de beneficiari / actori socio-economici, cum ar fi
întreprinderi ce investesc în inovaţie, gospodării care doresc să îmbunătăţească eficienţa
energetică, antreprenori care urmăresc punerea în practică a ideilor lor de afaceri etc, tinand
cont de arii specifice de competitivitate si prioritatile nationale.

5.

Simplificare. Menţinerea unei abordări simplificate pentru atragerea fondurilor europene pentru
IMM-uri:
a. Achizitii publice - aplicabilitatea Ordinului 1120 cu accent pe criteriile de selecţie si
simplificarea condiţiilor de participare va conduce la minimizarea problemelor în timpul
procesului de implementare şi reducerea numărului de corecţii financiare;
b. Eliminarea cerinţelor de prezentare a tuturor acordurilor şi avizelor la momentul depunerii
aplicaţiei (din cauza costurilor suplimentare si premature pentru IMM-uri, înainte de a şti dacă
proiectul va fi finanţat sau nu).
c. R&D - acces simplificat la fondurile aferente cercetării şi dezvoltării (R&D): eliminarea
criteriilor de eligibilitate în ceea ce priveşte deţinerea de drepturi de proprietate intelectuală /
invenţii la momentul aplicaţiei pentru fonduri europene. În majoritatea cazurilor, IMM-urile
sunt promotoare de idei inovative, insa nu deţin invenţii sau drepturi specifice (criteriile de
eligibilitate folosite în POS CCE - axa 2 au reprezentat un obstacol major pentru IMM-urile
care propuneau idei inovative, dar nu deţineau formal drepturi de proprietate intelectuală).
d. Standardizarea documentatiei folosite pentru solicitarea finanţării nerambursabile în cadrul
tuturor programelor pentru IMM-uri (ghidurile solicitantului, cereri de finanţare, rapoarte de
progres, cereri de rambursare/plata, etc.), inclusiv eliminarea unor criterii subiective de
evaluare/acordare de punctaj; standardizarea într-o platformă on-line ar putea constitui o
abordare de succes (ex: Creative Europe programme, Europe for Citizenship, Intelligent
Energy Europe, Horizon2020, programe gestionate de CE).

6.

Acces la informatii. Imbunatatirea accesului la informatii si a gradului de educare a managerilor
de IMM-uri cu privire la accesarea fondurilor europene prin:
a. organizarea de evenimente de networking (un model uzitabil ar putea fi Enterprise Europe
Network / EEN) si dezvoltarea de campanii online/media relevante privind sursele de finantare
disponibile IMM-urilor si tipurile de contracte pe care marile companii, inclusiv multinationale,
le solicita de la IMM-urile din diverse domenii de activitate – eventual iniţierea unui proces de
certificare sau de bonitate pentru IMM-uri (prin Camerele de Comerţ, ONG dedicate, etc).
b. Centralizarea si publicarea tuturor programelor de finantare lansate pentru IMM-uri pe un site
special dedicat sau realizarea unui catalog lunar/trimestrial/anual.
c. Info desk interactiv pentru toate programele de finantare dedicate IMM-urilor

7.

Parteneriate. Programe de twinning/mentorat la nivel national din partea marilor companii si
investitorilor pentru sustinerea si contractarea IMM-urilor real competitive / asigurarea accesului
IMM-urilor atât in sectorul public, cat si privat.

8.

Alocari financiare transparente si in consultare cu mediul de afaceri. Detalierea din perspectiva
bugetara a fondurilor europene alocate IMM-urilor si consultare prealabila cu organizatii relevante
pentru o alocare care sa conduca la maximizarea impactului pe sectoare domenii de activitate.
Exemplu: POR – draft spre consultare publicat la 19.03.2014 – axa 2 dedicata IMM-urilor are
previzionata o suma de 700 mil euro (AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii - Obiectivul Tematic 3 - îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii)

9.

Proiecte integrate/ flexibile. O mai mare flexibilitate in Ghidul solicitantului/lista cheltuielilor
eligibile care sa permita:
a. includerea mai multor tipuri de investitii in acelasi proiect: constructie, dotari (echipamente de
productie, echipamente IT, mobilier etc), software, sisteme integrate (ERP/CRM), certificari
etc;
b. realizarea de investitii pe mai multe coduri CAEN in acelasi proiect (scoaterea restrictiei de
limitare la un singur cod CAEN pe proiect).
c. includerea in proiectele pe eficienta energetica a unor categorii mai largi de cheltuieli, inclusiv
a echipamentelor din fluxul de productie care conduc la imbunatatirea eficientei energetice
(dupa exemplul Programul de finantare externa acordat Romaniei in cadrul SEE - RO05
„EFICIENTA ENERGETICA” 2009-2014)

10.

Definitia IMM-urilor. Analizarea si includerea in lista beneficiarilor eligibili a categoriilor de
companii care au cifra de afaceri incadrata in plafonul de IMM (sub 10 mil euro - categorie mica sau sub 50 mil euro - categorie medie), dar depasesc plafonul de 250 de angajati si deci nu se
incadreaza in categoria IMM, conform definitiei in vigoare.
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