Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice – Diaspora Start Up
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Propunere modificare / Clarificare

Capitolul 1/ Sectiunea 1.3.1/ Pagina 7
Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost
selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului
de minimis vor primi o subventie de cel mult
10.000 de euro in vederea acoperirii cheltuielilor
aferente mutarii activitatii profesionale in Romania.

Propunere modificare/clarificare:
Va rugam clarificati in care dintre liniile bugetare se incadreaza cei 10.000 de euro
acordati in vederea acoperirii cheltuielilor aferente mutarii activitatii profesionale in
Romania:
 Cheltuieli directe care intra sub incidenta ajutorului de minimis - Subventii pentru
start-up-uri - Micro-granturi (respectiv in procentul de 60% cu finantare
nerambursabila de 100%) sau
 Cheltuielile directe care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis (procentul
de maxim 40%) - Cheltuieli cu subventii/ burse/ premii - Subventii
Propunere modificare/clarificare:
 Va rugam clarificati daca cei 10.000 de euro in vederea acoperirii cheltuielilor
aferente mutarii activitatii profesionale in Romania se acorda tuturor membrilor
grupului tinta sau doar persoanelor care au un business / un job in
strainatate la data semnarii contractului de subventie si se angajeaza sa il
inchida / sa renunte la acesta astfel incat sa se poata reloca si deschide o afacere
in Romania.
 Pot fi acordati, de exemplu, si celor care revin in tara dupa finalizarea studiilor
in strainatate?
Propunere modificare/clarificare:
 Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii
ulterioare a ajutorului de minimis vor primi o subventie de cel mult 10.000 de
euro, anterior momentului acordarii primei transe din micro-grantul de
40.000 euro, in vederea acoperirii cheltuielilor aferente mutarii activitatii
profesionale in Romania.
Justificare:
 Este foarte important si util pentru o persoana al carei plan de afaceri este
finantat sa poata sa beneficieze de acest sprijin imediat ce obtine prima transa
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Capitolul 1/ Sectiunea 1.6/ Pagina 17
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g.demonstreaza experienta antreprenoriala prin
documente de infiintare a unei societati comerciale
in strainatate, precum si prin documente care sa
ateste experienta specifica in domeniul in care
doreste sa initieze o afacere
prin intermediul
programului sau
h.
demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala prin: contract de munca, contract de
colaborare, etc in domeniul in care doreste sa
initieze o afacere prin intermediul programului sau
i.
demonstreaza expertiza prin documente,
recunoscute de Statul Roman, care sa ateste
finalizarea studiilor de specializate in cadrul unor
institutii de invatamant superior din strainatate,
precum
si
alte
documente
ce
atesta
certificari/formari ca urmare a unor cursuri de
scurta durata in domeniul in care doreste sa initieze
o afacere prin intermediul programului.
Capitolul 1/ Sectiunea 1.8/ Pagina 19
Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de
105 milioane de euro (contributia UE +
contributia nationala), fiind dedicat exclusiv
regiunilor mai putin dezvoltate (Nord-Est, NordVest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia). Din aceasta suma, finantarea FSE
este de 89,25 milioane de euro, corespunzand unei
contributii UE de 85%, iar contributia nationala este

Propunere modificare / Clarificare
din micro-grant, astfel incat sa aiba la dispozitie resurse cu ajutorul carora sa isi
mute activitatea profesionala cat mai repede pentru a putea demara ideea de
afaceri cuprinsa in plan.
Propunere modificare/clarificare:
 Va rugam sa eliminati aceste cerinte
Justificare:
 In Ghidul Solicitantului Romania Start-up Plus nu exista astfel de cerinte. Pentru
a asigura romanilor din Diaspora aceleasi sanse ca si celor din tara, va
recomandam sa eliminati aceste criterii restrictive.
 In plus, persoanele inscrise in grupul tinta vor parcurge programul de formare a
competentelor antreprenoriale si vor realiza si stagiul de pregatire practica de
40 de ore intr-o firma care activeaza in acelasi domeniu cu cel al afacerii vizate
pentru a fi dezvoltate. Se asigura astfel pregatirea minima necesara pentru
dezvoltarea ideii de afaceri.

Propunere modificare/clarificare:
 In stirea oficiala de lansare a ghidului in consultare publica de pe site-ul MFE
este mentionat ca vor fi oferiti „30 milioane de euro pentru romanii din diaspora
care vor sa deschida o afacere in tara”.
 De asemenea, in prezentarea Power Point a apelului este mentionat ca „Alocarea
financiara a apelului de proiecte este de 30.000.000 euro”.
Prin urmare, va rugam clarificati care este bugetul corect si va recomandam sa
corelati documentele.
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de 15,75 mil. euro, corespunzand unei contributii
nationale de 15%.
Alocarea financiara regionala este de 15 milioane
de euro (contributie UE + contributie nationala)
pentru fiecare regiune [....]
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Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apel
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 Anexa 1 – Criterii de verificare a conformitatii
administrative si a eligibilitatii
 Anexa 2 – Criterii de evaluare si selectie
 Anexa 3 – Contractul de subventie
 Anexa 4 – Instructiuni orientative privind
completarea cererii de finantare
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activitati profesionale neintrerupte pe o
perioada de cel putin un an in ultimii 3
ani.

Propunere modificare / Clarificare

Propunere modificare/clarificare:
 Va rugam clarificati daca activitatile proiectului se pot realiza si in strainatate
(Ex: realizarea cursului de formare in competente antreprenoriale in strainatate,
in localitatea de resedinta a persoanelor din grupul tinta, astfel incat acestea sa
nu vina in Romania special pentru curs etc.).
 Va rugam sa precizati daca exista vreo limita valorica in care sa se incadreze
cheltuielile realizate in strainatate.
Propunere modificare/clarificare:
Va recomandam sa publicati si urmatoarele anexe:
 Anexa 3 – Contractul de subventie
 Anexa 4 – Instructiuni orientative privind completarea cererii de finantare

Propunere modificare/clarificare:
 Demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala prin: contract de munca,
contract de colaborare, etc in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin
intermediul programului. Documentele prezentate trebuie sa demonstreze
desfasurarea unei activitati profesionale neintrerupte pe o perioada de cel putin
un an in ultimii 3 ani.
Justificare:
 In Ghidul Solicitantului este specificat ca o persoana poate indeplini cerinta
pentru demonstrarea capacitatii tehnice prin: contract de munca, de colaborare
etc in domeniul in care doreste sa initieze afacerea fara a se solicita insa ca
aceasta experienta sa se fi derulat pe cel putin 1 an in ultimii 3.
 Consideram ca nu este relevanta durata de timp pentru care persoana obtinut
aceasta experienta, avand in vedere ca urmeaza si un curs specific si efectueaza
practica prin intermediul proiectului.
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De asemenea, in ghidul Romania Start-up Plus nu se solicita experienta
anterioara persoanenlor care vor concura pentru obtinerea micro-grantului,
acestea realizand doar cursul de formare profesionala si stagiul de practica in
cadrul proiectului si consideram ca sansele pentru ambele categorii de
antreprenori trebuie sa fie egale prin cele doua scheme de finantare.

Recomandare!
Va rugam sa publicati varianta finala a ghidului inaintea lansarii propriuzise a apelului la propuneri de proiecte. Avand in vedere ca la
recomandarile transmise de beneficiari MFE nu comunica un raspuns privind cele care vor fi luate in calcul pentru forma finala a ghidului,
consideram ca orice benficiar are nevoie de un interval de timp pentru a analiza forma finala a ghidului, a pregati parteneriatul potrivit, a
realiza conceptul de proiect inainte de lansarea apelurilor. In ultimele situatii privind lansarile in cadrul POCU, ghidul final a fost publicata
odata cu lansarea apelului, in forme modificate substantial fata de variantele consultative, determinand multi beneficiari sa nu mai participe
la competitia de proiecte.
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