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LA
PROCEDURA DE ORGANIZARE
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(Instructiunea M.F.E. 108/11.05.2015)
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Context
Urmare a publicarii versiunii finale a Instructiunii 108/2015 a Ministerului Fondurilor
Europene si in contextul in care prin procedura de organizare a concursului de idei de
afaceri pentru proiectul “ANTREPRENOR – Idei de afaceri de succes si dezvoltarea
antreprenoriatului in regiunile Bucuresti –Ilfov si Sud-Vest Oltenia”, OTP Consulting
Romania face cunoscute urmatoarele modificari / completari ce se vor aplica regulilor de
derulare a concursului.

Modificari / completari la procedura
1. COFINANTARE
I 108: Întreprinderea creată (beneficiarul schemei de ajutor de minimis) va asigura
contribuţia proprie pentru ajutorul de minimis primit, în procentul de cofinanţare asumat la
nivelul proiectului, conform contractului de finanţare şi bugetului proiectului.
In cazul proiectului Antreprenor, procentul de cofinantare este de 5%.
Aceasta inseamna ca pentru un proiect cu buget eligibil total de 44.125 lei, beneficiarul
trebuie sa participe cu un aport propriu de minim 5%, respectiv 2.206,25 lei, iar ajutorul
financiar nerambursabil oferit de OTP Consulting va fi de 41.918,75 lei.

2. ANGAJATI
I 108: Prevederile din Ghidul Solicitantului şi Instrucţiunile AM POSDRU cu privire la experţii
angajaţi în proiecte nu se aplică angajaţilor intreprinderilor create.
Aceasta inseamna ca beneficiarii schemei de minimis pot face angajari de personal fara sa
fie restrictionati de corelarea experientei profesionale cu salariul acordat angajatului.

3. INTREPRINDERE OPERATIONALA
I 108: Întreprinderea creata este considerata operaţionala/dezvoltata, în momentul în care sau asigurat premisele pentru producţia de bunuri şi/sau prestarea de servicii şi/sau
executarea lucrărilor, după caz, în conformitate cu Planurile de afaceri.
Întreprinderea creata se consideră operaţionala/dezvoltata dacă face dovada cel puţin a unui
contract de muncă semnat cu un lucrător (tânăr absolvent al unei instituţii de invaţâmânt
secundar sau tertiar până in 2014 inclusiv)
sau a unui contract comercial (de
furnizare/prestare/execuţie prin care întreprinderea creata furnizează bunuri/prestează
servicii/execută lucrări sau prin care aceasta achiziţionează bunuri/servicii/lucrări).
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în situaţia în care, în termen de 2 luni de la semnarea acordurilor de finanţare, beneficiarul
finanţării nerambursabile nu poate face dovada operaţionalizării pentru o intreprindere
înfiinţată, nicio cheltuială nu va putea fi decontată pentru întreprinderea în cauză.
Beneficiarul finanţării nerambursabile va putea să anuleze acordul de finanţare cu
întreprinderea respectivă şi să încheie un nou acord de finanţare cu o altă intreprindere,
conform Metodologiei de organizare a concursului de idei de afaceri.
Definiţia Lucrator-persoana angajata de către un angajator, tânăr absolvent al unei institutii
de invatamant secundar si tertiar in 2014 cf. art. 3, alin. 9 al schemei de minimis Sprijn
pentru antreprenori', se citeşte Lucrător - persoana angajată de câtre un angajator, tânăr
absolvent al unei institutii de învăţământ secundar sau terţiar până in 2014 inclusiv. În sensul
cererii de propuneri de proiecte nr. 176, tinerii absolvenţi trebuie să aibă vârsta cuprinsă
între 18 şi 35 de ani la momentul angajării în întreprinderea nou înfiinţată .

4. CHELTUIELI FEDER (ACHIZITII ACTIVE FIXE - ECHIPAMENTE, UTILAJE, ETC)
I 108: Cheltuielile de tip FEDR aferente funcţionării întreprinderilor nou înfiinţate în cadrul
proiectului nu sunt plafonate. Cu toate acestea, în cadrul procesului de selecţie a ideilor de
afaceri, beneficiarul finanţării nerambursabile se va asigura, pentru fiecare îdeea de afaceri
selectată, că finanţarea va fi acordată cu prioritate pentru investiţia în capitalul uman şi nu
pentru investiţia în infrastructură.
In consecinta, vor fi ignorate toate prevederile din cadrul Procedurii de organizare a
concursului de idei de afaceri care limitau la 10% din bugetul total al proiectului valoarea
achizitiilor. Similar, se va ignora si prevederea conform careia subcontractarile nu pot depasi
49% din bugetul total al proiectului.

5. FUNCTIONAREA INTREPRINDERILOR START-UP - ASPECTE CONTRACTUALE
SI DE IMPLEMENTARE
I 108: în vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis, între beneficiar şi/sau
partener şi Întreprinderea creata (beneficiarul schemei de ajutor de minimis) se va încheia
un „acord de finanţare" care va conţine prevederi referitoare la:
•
Asumarea şi respectarea de către intreprindere a prevederilor Contractului de
finanţare semnat de OTP CONSULTING şi AM/OIPOSDRU (inclusiv cu privire la regulile de
publicitate şi sustenabilitate).
•
Asumarea şi respectarea de către intreprindere a prevederilor legale aplicabile
schemei de ajutor de minimis şi POSDRU (inclusiv instrucţiuni/decizii emise de
AMPOSDRU). în acest sens vor fi incluse cel puţin următoarele prevederi:
-

OTP CONSULTING are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis
acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării
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-

-

-
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•

•

•

condiţiilor impuse prin schema de ajutor de mimimis sau prin legislaţia naţională ori
europeană aplicabilă la momentul respectiv;
OTP CONSULTING are obligaţia de a verifica respectarea de către întreprinderi a
prevederilor Ordinului comun MMFPS şi MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea
regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin
POSDRU 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr.
1120/2013 privind procedura simplificată pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări, precum şi prevederile ce rezultă din orice document naţional şi/sau
comunitar care reglementează aspecte privitoare schemei de ajutor de minimis;
OTP CONSULTING are obligaţia de a solicita de la întreprinderea pe care a înfiinţat-o şi
de a păstra la sediul propriu documentele justificative (copii conforme cu originalul)
pentru prefinanţarea solicitată, după caz, şi pentru cheltuielile solicitate la decontare de
către întreprindere (state de plată, facturi, dosare de achiziţie, documente contabile
etc.);
OTP CONSULTING şi întreprinderea înfiinţată/dezvoltată păstrează evidenţa detaliată a
ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima
alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această
evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea
condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
întreprinderea are obligaţia de a raporta OTP CONSULTING toate datele şi informaţiile
necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de
către AM/OI POSDRU;
OTP CONSULTING este obligat să recupereze de la întreprinderea creata ajutorul de
minimis utilizat necorespunzător.
Responsabilitatea conducerii întreprinderii create cu privire la utilizarea în mod legal a
sumelor de bani primite cu titlu de ajutor de minimis, precum şi sancţiunile legale
aplicabile situaţiilor de nerespectare a obligaţiilor contractuale;
Transferul de sume, ţinându-se cont că ajutorul de minimis se va acorda sub formă de
finanţare nerambursabilă, eşalonat, conform planului de afaceri selectat. Valoarea
ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referinţă stabilită de
Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis;
Modul de soluţionare a situaţiilor care vor apărea pe perioada de acordare a ajutorului
de minimis.

6. CORECŢII FINANCIARE ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE
I 108: încetarea activităţii întreprinderii sau diminuarea numărului de locuri de muncă
ocupate, faţă de numărul indicat în Planul de afaceri şi/sau cererea de finanţare aprobată, se
sancţionează cu aplicarea de corecţii financiare.
Ajutorului de minimis care trebuie rambursat sau recuperat i se adaugă dobânda aferentă
datorată, calculată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării
integrale. Procedura de calcul a dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de către
Consiliul Concurenţei.
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Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin
Legea 20/2015.

7. LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE
Activitatile eligibile penru proiectele depuse in cadrul Concursului de idei de afaceri sunt cele
din anexa la prezentul Corrigendum, conform ultimilor modificari aduse prin instructiunea
108.
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