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Stimați domni,
În calitate de asociație profesională reprezentând interesele firmelor de consultanță în
management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI și de partener implicat activ în procesul
de absorbție a fondurilor europene dorim să transmitem următoarele observații asupra propunerilor de
realocări financiare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020:
1)

Sumele realocate pentru Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
mici şi mijlocii, Prioritatea de investiție 2.2, sunt foarte mici comparativ cu cererea din
piață

Având în vedere gradul mare de absorbție la nivel național în cadrul programului POR 2.2
aferent Apelului nr. 1 din anul 2016 și mult așteptata lansare a Apelului nr. 2 (a se vedea Ghidul
Solicitantului 2.2-IMM-APEL2018 publicat în luna octombrie 2018 pentru care nu s-a lansat niciun
apel) considerăm că este necesară realocarea unor fonduri mult mai mari, menite să satisfacă cererea
din piață. Apreciem că un buget de un miliard de euro ar acoperi în mare măsură cerințele
beneficiarilor. Aceste investiții ar deveni în scurt timp profitabile și ar produce venituri suplimentare la
bugetul de stat și implicit ar duce la o creștere economică sustenabilă.
Am sesizat alocarea unor sume substanțiale către sectorul public. Suntem de părere că acest
fapt atrage după sine riscul dezangajării de fonduri din cauza ritmului lent de implementare a
proiectelor de către autoritățile publice comparativ cu ritmul susținut de implementare a proiectelor de
către beneficiarii privați. În concluzie, realocarea de fonduri către mediul privat creează premisele
creșterii gradului de absorbție la nivel național.
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2)

Realocarea financiară doar pentru cinci regiuni de dezvoltare din totalul de șapte

Susținem alocarea financiară pentru toate cele șapte regiuni de dezvoltare deoarece considerăm
că nu trebuie descurajați antreprenorii din regiunile performante NV și SE. Pot fi sprijinite regiunile
mai puțin dezvoltate prin alocarea de sume mai mari.

Avantajele finanțării IMM-urilor:
 Crearea și menținerea locurilor de muncă în sectoare cu potențial de creștere și cu valoare
adăugată mare
 Există o nevoie reală de finanțare pentru mediul privat cu impact imediat în economie.
Investițiile făcute de IMM-uri produc rezultate în economie și generează alte investiții la rândul
lor
 Va crește nivelul de competitivitate al IMM-urilor implicit al produselor si serviciilor
dezvoltate de aceștia
 Soluție de back-up pentru realocarea fondurilor europene cu risc de neutilizare
 Flexibilitate și timp foarte scurt de reacție la nevoile pieței
 Proiectele dezvoltate de IMM-uri constituie unul dintre principalele motoare ale transformării
și dezvoltării socio-economice ale României
AMCOR a identificat pentru finanțarea Axei Prioritare 2, Prioritatea de investiție 2.2
următoarele soluții:
-

Majorarea sumelor realocate pentru Axa Prioritară 2, Prioritatea de investiție 2.2 cu fonduri
provenite de la Axa Prioritară 1, Prioritatea de Investiții 1.1. în condițiile în care interesul
pentru Apelul 1 a fost foarte scăzut iar gradul de absorbție pe măsură.

-

Folosirea fondurilor din Axele de finanțare care s-au dovedit ineficiente. Această realocare
financiară duce la compensarea capacității insuficiente de absorbție a fondurilor din cadrul
Axelor de finanțare care nu dau randament și astfel se vor utiliza eficient fondurile
europene pentru domeniile cheie ale dezvoltării socio-economice ale României.

Avem speranța că observațiile noastre vor fi corect înțelese și avute în vedere pentru
acordarea de sprijin financiar nerambursabil prin intermediul fondurilor europene pentru IMMurile din toate cele 7 regiuni de dezvoltare ale României.
Pentru orice alte informații ne puteți contacta la adresa: alexandra.pusca@amcor.ro,
office@amcor.ro sau la nr. de fax: 031.817.44.81.
Cu stimă,
Petre Luigi Luican
Președinte AMCOR
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Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR
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