Nr. înreg.: 128/13.07.2020

Către: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), DIRECȚIA GENERALĂ POR (DG POR)
Str. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706, info@mdrap.ro
Referitor la: Adresa nr. 92124/06.07.2020 - modificări pentru implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020

Stimate domn/Stimată doamnă,
În calitate de asociație profesională care reprezintă interesele firmelor de consultanță în management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și
ICMCI, vă transmitem acordul și/sau opinia noastră cu privire la propunerile CM POR:
NR.
CRT.

PROPUNERI

OPINII AMCOR

1.

Modificarea, cu caracter temporar, a Programului Operațional Suntem de acord cu propunerea făcută.
Regional (POR) 2014–2020 pentru aplicarea unei rate de
cofinanțare de 100% cheltuielilor declarate în cererile de plată în Considerăm că este o măsură benefică, care indirect îi sprijină pe
cursul exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se beneficiarii proiectelor.
încheie la 30 iunie 2021 pentru anumite axe prioritare ale POR
2014-2020.

2.

Precizarea în cadrul Axei Prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii De acord.
de sănătate şi sociale a Programului Operațional Regional 20142020 privind posibilitatea utilizării echipamentelor medicale
pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19.
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NR.
CRT.

PROPUNERI

OPINII AMCOR

3.

Modificarea criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și De acord.
financiară aferente Axei prioritare 1 Promovarea transferului
tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1., Operațiunea C - Investiţii
pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetăriiinovării în parteneriat cu un ITT

4.

Aprobarea criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și  Susținem în continuare reducerea limitei minime a valorii
financiară, precum și a domeniilor de activitate eligibile (coduri
finanțării nerambursabile la 500.000 euro, pentru a acorda
CAEN) aferente Axei prioritare 2 "Îmbunătăţirea competitivităţii
posibilitatea de participare a cât mai multor solicitanți conform
întreprinderilor mici şi mijlocii", Prioritatea de investiții 2.2
Adresei AMCOR nr.123 transmisă pe data de 28.05.2020.
"Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de  Vă rugăm să specificați care sunt cheltuielile eligibile cu
producție și dezvoltarea serviciilor"
serviciile și care este intensitatea ajutorului nerambursabil
acordat.
 De clarificat dacă a fost introdusă și componenta de ajutor de
minimis. Dacă da, propunem includerea cheltuielilor din
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, din
Ghidul solicitantului.

Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR
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