Nr. ieșire: 97/14.11.2019
Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru

Către:

Programul Operaţional Capital Uman
În atenția:

Domnului Ioan Marcel BOLOȘ - Ministrul Fondurilor Europene
Doamnei Mihaela Virginia TOADER - Secretar de Stat Ministerul
Fondurilor Europene
Domnului Vladimir ROVINȚESCU - Director General AMPOCU

Referitor la:

1. Modul de justificare a veniturilor la acordarea tranșei a II-a de
subvenție în proiectele POCU, obiectivul specific 3.7, Schema de
ajutor de minimis România Start-Up Plus
2. Prelungirea termenului de depunere pentru POCU 2014-2020, axa
prioritară

3,

obiectivul

specific

3.8,

România

Profesională

-

Întreprinderi competitive în România

Stimate domn/Stimată doamnă,
În

calitate de asociație profesională

reprezentând interesele firmelor de

consultanță în management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, pe de o
parte, și partener implicat activ în procesul de absorbție a fondurilor europene prin
concursul dat partenerilor și clienților de firmele care sunt membre AMCOR, pe de altă
parte, dorim să vă semnalăm o problemă cu impact negativ în implementarea
proiectelor finanțate prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară 3/Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană/Schema de ajutor de minimis România Start-Up Plus.
Conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice și Schemei de Ajutor de Minimis
“România Strat-Up Plus”:
“Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
a.

O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis,

așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de
subvenție încheiat.
b.

O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului

de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat
din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri
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reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest
termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.”
În adresele transmise de OI Regionale către beneficiari, în ceea ce privește
Respectarea condițiilor privind acordarea tranșei a II-a de subvenție se precizează:
“În acest sens, OIR/AMPOCU vor verifica, în baza documentelor financiar –
contabile (balanța care evidențiază veniturile încasate pe obiectul/obiectele de
activitate din planul de afaceri, fișe de cont, extras de cont bancar etc.), dovada
atingerii plafonului de venituri în cuantumul stabilit prin Ghidul Solicitantului-Condiții
specifice, conform obiectului/obiectelor de activitate stabilite în planul de afaceri “
Dat fiind faptul că:
 cca. 1,5 luni beneficiarii de ajutor de minimis nu au desfășurat activitate
din cauza lipsei fondurilor (sumele aferente tranșei I de subvenție au
intrat în conturile beneficiarilor după cca. 1,5 luni de la semnarea
contractelor de subvenție)
 verificarea realizării veniturilor necesare solicitării tranșei a II-a de
subvenție se face cu cca. 1,5 luni înainte de împlinirea celor 12 luni de
implementare a planurilor de afaceri (condiție tehnică impusă de
necesitatea intrării în conturile beneficiarilor a tranșei a II-a de subvenție
în intervalul de 12 luni de implementare, procedura fiind realizarea unei
cereri de plată)
rezultă că beneficiarii de ajutor de minimis, deși contractual au la dispoziție 12 luni
pentru realizarea veniturilor în procent de 30% din valoarea tranșei I primite, în fapt au
la dispoziție doar 9 luni pentru realizarea de venituri.
Prin prisma celor prezentate anterior, pentru crearea unui cadru favorabil implementării
cu succes a afacerilor propuse de beneficiarii ajutoarelor de minimis, considerăm că ar fi
benefică pentru îndeplinirea indicatorilor prestabiliți de rezultat abordarea verificării
veniturilor angajate și nu realizate, respectiv verificarea facturilor emise de benficiarii
ajutoarelor de minimis (facturi înregistrate în documentele contabile ale firmelor) și
urmărirea ulterioară a încasării sumelor facturate (evitarea stornării facturilor).
Această abordare ar putea compensa efectele negative datorate perioadei în care
beneficiarii de ajutor de minimis nu au putut desfășura activitate/realiza venituri
facilitându-se astfel accesul unui număr mai mare de firme la tranșa a II-a a subvenției.
Verificarea încasării sumelor facturate ar putea fi realizată de către administratorii
schemei de minimis în perioada de procesare a cererilor de plată pentru tranșa II de
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subvenție (cca. 1,5 luni), iar dacă se constată neîncasarea sumelor facturate tranșa a
II-a nu va fi platită beneficiarilor de ajutor de minimis în cauză, sumele fiind înapoiate
AMPOCU.
De asemenea, propunem prelungirea termenului de depunere pentru Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți,
(Obiectivul specific 3.8) – România Profesională – Întreprinderi Competitive în România
care are deadline pe 18.11.2019 ca urmare a solicitărilor primite din partea membrilor
AMCOR.
Sperăm că solicitarea noastră este suficient de convingătoare încât să o soluționați
pozitiv și rămânem deschiși la dialog. Vă mulțumim!
Cu deosebită stimă,
Luigi Petre Luican
Președinte AMCOR

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR
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