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SINTEZĂ  

1. Context 

Punerea în aplicare a politicii de coeziune prin intermediul fondurilor structurale reprezintă 
unul din principalii piloni ai acţiunilor Uniunii Europene. 35,7% din bugetul UE (aproximativ 
347 miliarde EUR) a fost alocat pentru actuala perioadă de programare 2007-2013. Având 
în vedere că Uniunea Europeană trece prin cea mai gravă recesiune economică din anii 
1930, aceste fonduri oferă oportunităţi semnificative pentru crearea de locuri de muncă și 
investiţii, atât în ceea ce privește sprijinirea dezvoltării întreprinderilor existente, cât și în 
ceea ce privește încurajarea unor potenţiali antreprenori care să creeze întreprinderi noi. În 
ultimii trei ani, aproximativ 27% din fondurile disponibile, adică 93 de miliarde EUR au fost 
investite în locuri de muncă și creștere economică în Europa. 
UE și-a dezvoltat instrumentele politicii de coeziune în ultimele patru decenii. În această 
perioadă a fost acordată o atenţie deosebită analizării performanţei fondurilor și 
identificării, adoptării și implementării modificărilor necesare. Rezultatul cel mai 
semnificativ al analizei recente îl reprezintă ratele scăzute de absorbţie a fondurilor 
structurale în cadrul prezentei perioade de programare 2007-2013. În această privinţă, au 
fost identificate câteva aspecte, cum ar fi blocajele la nivelul capacităţii administrative sau 
lipsa cofinanţării. Până în prezent nu a fost analizată problema accesibilităţii fondurilor 
structurale pentru solicitanţi. Nu au fost efectuate prea multe cercetări cu privire la una 
dintre cele mai importante probleme– aceea a stimulării și atragerii de potenţiali solicitanţi 
de finanţare.  
În această privinţă Raportul Barca din 2009 1 a atras atenţia asupra absenţei unei imagini 
coerente privind performanţa reală a politicii de coeziune în Uniunea Europeană. Există un 
număr considerabil de studii și rapoarte disponibile cu privire la infrastructura fizică 
construită, întreprinderile sprijinite și chiar cu privire la locurile de muncă create. Dar 
majoritatea acestor studii și rapoarte se axează pe evaluarea cifrelor cantitative cu privire 
la ratele de absorbţie și producţie. Dezbaterea pe tema concluziilor se limitează de obicei la 
cei direcţi implicaţi în dezvoltarea și la gestionarea programului. Totuși rareori include 
percepţiile grupurilor ţintă și ale beneficiarilor.  
Cifrele arată că folosire oportunităţilor de finanţare este mai scăzută în unele state membre 
decât în altele. Acest lucru ar trebui să explice parţial de ce mulţi cetăţeni europeni nu 
cunosc și, prin urmare, rămân sceptici cu privire la performanţa Uniunii Europene. Unele 
cifre sugerează că aproximativ o treime din cetăţeni cunosc proiectele susţinute de Uniunea 
Europeană, dar doar 10% consideră că au beneficiat în mod direct de acestea. 
Lipsurile din cadrul serviciilor administrative, locale, regionale sau naţionale sunt ușor de 
identificat și contribuie, fără îndoială, la rate de absorbţie mai scăzute în unele zone. Aceste 
aspecte prezintă, în cel mai bun caz, doar o jumătate dintr-o imagine mai complexă. 
Cealaltă parte a acestei imagini ţine de motivele pentru care întreprinderile, agenţiile locale, 
instituţiile de educaţie, ONG-urile și alte organisme din unele părţi ale Uniunii Europene 
sunt mai reticente în solicitarea finanţării europene?  
Ţinând cont de aceste condiţii, prezentul studiu oferă o perspectivă informativă asupra 
barierelor, atât cele percepute, cât și cele reale, din calea solicitanţilor în momentul 

                                                 
1  Barca F. (2009), O agendă pentru o politică de coeziune reformată. O abordare teritorială pentru a răspunde la 

provocările și așteptările Uniunii Europene, raportul independent elaborat la solicitarea dnei Danuta Hübner, 
comisar pentru politică regională, Eurada, aprilie 2009. 
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solicitării de finanţare din FEDR. Concluziile acestui studiu ar trebui interpretate având în 
vedere un aspect important.  
Nu există statistici sau concluzii valide cu privire la cei care au fost descurajaţi să aplice sau 
cei care nu au contactat niciodată un birou local sau nu au depus o cerere indiferent de 
motiv. 

2. Domeniul de aplicare al studiului 

Prezentul studiu urmărește identificarea principalilor factori pe care potenţialii solicitanţi îi 
consideră fie încurajatori, fie descurajatori în momentul în care solicită fonduri structurale. 
O temă este cea a procedurilor care sunt prea împovărătoare sau prea complexe. Studiul 
explorează acest argument prin analizarea problemelor procedurilor administrative din 
diferite sisteme. Această analiză va contribui la identificarea surselor acestor probleme 
(nivel european, naţional sau regional) și propune, prin urmare, soluţii specifice.  
Studiul examinează, de asemenea, o varietate de profiluri ale solicitanţilor în scopul 
identificării tipurilor de organizaţii și organisme care solicită fonduri în mod obișnuit, ce îi 
motivează să facă acest lucru, cum ar putea fi alţii atrași depună cereri de finanţare. De 
asemenea, realizează o analiză preliminară asupra efectului procedurilor de simplificare 
introduse în 2009 ca răspuns la recesiunea actuală. 
Pe parcursul cercetării și redactării s-a pus un accent consistent asupra identificării 
exemplelor de „cea mai bună practică” din cadrul diferitelor iniţiative și din cadrul statelor 
membre. Ceea ce funcţionează bine într-o situaţie este posibil să fie adaptat (dar nu pur și 
simplu transpus) pentru a funcţiona în egală măsură în altă situaţie. 
Trei abordări principale cu privire la cercetare au fost utilizate pentru acest studiu. Prima a 
fost revizuirea literaturii, a doua o serie de studii de caz privind nouă programe 
operaţionale diferite și a treia o serie de interviuri prin telefon sau online, urmate de un 
chestionar. Studiile de caz au acoperit programele operaţionale din Austria-Slovacia, 
Franţa, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacia, Regatul Unit și programul transnaţional 
Europa de Sud-Est. Alte cincizeci de interviuri au fost realizate și chestionarele au fost larg 
difuzate la nivelul părţilor interesate. Pe baza surselor, a unei cercetări specifice și a unei 
analize atente, studiul se încheie cu un număr de recomandări specifice pentru acţiuni la 
nivel local, regional, naţional și european. 

3. Conţinutul studiului 

Capitolul 1 al studiului oferă o introducere în politica de coeziune și fondurile structurale. 
Capitolul 2 prezintă metodologia utilizată, inclusiv revizuirea literaturii, studiile de caz și 
interviurile. Capitolul 3 explorează cine solicită fonduri structurale și motivaţiile și 
experienţele care stau la baza acestui lucru. Acesta descrie pe scurt actuala perioadă de 
programare 2007-2013, ciclul de elaborare a programului și relevanţa diferitelor etape ale 
ciclului programului pentru solicitanţi. Sunt definite, de asemenea, șapte categorii de 
solicitanţi care pot eventual să beneficieze de fonduri structurale. 
Rolul solicitanţilor în pregătirea și programarea fondurilor structurale nu a fost încă, cumva 
în mod surprinzător, analizat la nivel european. Întrucât gestionarea și furnizarea fondurilor 
structurale este o responsabilitate comună a Uniunii Europene și a statelor membre, lipsa 
unei analize creează o problemă semnificativă. Un factor cheie de succes al oricărui 
program implică identificarea și abordarea eventualului său grup ţintă.  
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Prin urmare, studiul analizează poziţia solicitanţilor în cadrul procesului de punere în 
aplicare a fondurilor structurale și oferă o prezentarea schematică, trasând diferitele etape 
ale procesului de solicitare a fondurilor, cu un accent specific pe rolul și posibilităţile 
eventualilor solicitanţi: 

 Operaţiunile de informare reprezintă prima etapă în care li se aduce la 
cunoștinţă eventualilor solicitanţi programele pentru care pot depune cereri de 
finanţare. În unele cazuri, grupul ţintă este relativ clar pentru astfel de activităţi de 
informare; dar situaţia nu este întotdeauna aceasta. Impresiile și percepţiile joacă 
un rol în această privinţă, unele categorii de solicitanţi considerând că programele 
UE sunt excesiv de birocratice și că nu pot avea acces la acestea. Cercetarea în 
acest domeniu este deficitară din cauza eventualelor incompatibilităţi cu legislaţia și 
practicile privind protecţia datelor. Unele activităţi de cercetare efectuate pentru 
acest studiu s-au confruntat, de asemenea, cu aceste constrângeri.  

 În cadrul celei de a doua etape eventualii solicitanţi decid să pregătească o 
cerere. Serviciile de informare și sprijin joacă un rol esenţial, la fel ca și capacitatea 
solicitantului de a completa cererea. Organismele publice, universităţile și 
întreprinderile mai mari sunt pregătite mai bine pentru a elabora și a înainta o 
cerere decât întreprinderile mici sau chiar cele individuale. Nu există multe informaţii 
disponibile cu privire la capacitatea solicitanţilor de a-și elabora cererile.  

 Cea de a treia etapă implică procesul de selecţie, iar cea de a patra 
reprezintă de fapt acordarea finanţării.  
Ultimele două etape intră complet în atribuţiile organismelor de implementare (de 
exemplu, autorităţi de gestionare, organisme intermediare2). Activităţile lor 
influenţează nu doar atribuirea, ci și modul în care eventualii solicitanţi privesc 
procesul ca un întreg. Dacă procesul de selecţie a fost eficient și suficient de 
transparent, iar atribuirea finanţării a fost realizată în mod adecvat, este posibil ca 
mai mulţi candidaţi să se prezinte la următoarea solicitare de cereri. Efectul contrar 
este, de asemenea, posibil. 

Capitolul 4 acoperă o gamă largă de elemente relevante pentru accesabilitatea fondurilor 
structurale pentru solicitanţi. Întrucât nu există o cercetare analitică sistematică la nivel 
european cu privire la problema barierelor din calea solicitanţilor este pur și simplu 
imposibil să se prezinte cifre bine definite pentru evaluările solicitanţilor cu privire la 
perioadele de programare 2000 - 2006 sau 2007 - 2013. Cercetările existente tind să se 
axeze pe domenii tematice specifice, pe anumite programe operaţionale sau pe părţi ale 
ciclului de viaţă al programului, precum și pe experienţele dintr-un anumit stat membru. 
Prezentul stadiu abordează diferitele bariere din calea solicitanţilor, grupându-le în patru 
rubrici: factori de la nivel european, naţional, nivelul de gestionare a programului și 
de la nivel operaţional. 
Nivelul european determină cadrul, reglementările și orientările fondurilor structurale în 
cadrul unui dialog între instituţiile europene și statele membre. În statele membre în care 
nivelurile local și regional sunt implicate în mod activ și contribuie la conturarea cadrului 
strategic naţional de referinţă, preocupările utilizatorilor finali pot fi formulate mai ușor. Pot 
fi prevăzute, de asemenea, în mod util, cerinţe cu privire la activităţile de comunicare. În 
cadrul actualei perioade de programare (2007-2013) autorităţile de gestionare sunt, de 
exemplu, obligate să stabilească strategii de comunicare privind programul operaţional care 

                                                 
2  Organism intermediar este orice organism care acţionează sub supravegherea unei autorităţi de gestionare și 

care îndeplinește, în numele acesteia, atribuţiile legate de gestionarea programului operaţional. 
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trebui să includă evenimente publice periodice și publicarea unei liste a beneficiarilor finali, 
inclusiv sumele care au fost atribuite acestora. 
De la nivel european au fost puse treptat aplicare măsuri menite să simplifice procedurile și 
introducerea lor a fost accelerată ca răspuns la recesiune. Acestea au inclus utilizarea de 
sume sau plăţi forfetare, o mai mare flexibilitate privind cofinanţarea, accesul statelor 
membre la reutilizarea fondurilor pe care le-au recuperat și o relaxare a regulilor n+2 cu 
privire la cât de repede trebuie să se facă cheltuielile în urma aprobării. 
Nivelul naţional furnizează cofinanţarea naţională și sistemul administrativ în care sunt 
incluse fondurile structurale. Sistemele administrative reprezintă un factor semnificativ 
pentru punerea în aplicare a programului și variază în mod considerabil în diferite state 
membre. Fiecare stat membru are propriile structuri politice și administrative și propriile 
tradiţii. Nu este disponibilă nicio analiză comparativă cu privire la modul în care diferitele 
sisteme au impact asupra eficienţei fondurilor structurale în ceea ce privește selectarea și 
atragerea solicitanţilor. 
Încă nu a fost finalizată o abordare către o mai mare regionalizare, care să aducă 
autorităţile mai aproape de solicitanţi. Unii ar susţine că se poate considera că este un 
succes relativ în etapa sa actuală. În unele state membre procesul de regionalizare a 
adăugat un nou nivel de administrare, în cazurile în care noile organisme regionale sau 
locale coexistă cu cele naţionale, care au administrat și gestionat fondurile structurale 
anterior, în loc să le substituie. Atribuirea de responsabilităţi suplimentare organismelor 
locale sau regionale a dat naștere, în unele state membre, unor probleme legate de 
capacitate, în special în ceea ce privește personalul calificat. 
Nivelul de gestionare a programului include alocarea de resurse și capacitatea de 
gestionare a programului. Din nou, acesta variază în funcţie de natura programului în 
cauză. Programele tematice tind să fie organizate la nivel naţional; programele regionale 
sunt ancorate mai mult la nivel regional sau local. Programele multinaţionale care implică 
regiuni (vecine sau transnaţionale) din diferite state membre au propriile cerinţe specifice. 
Nivelul operaţional este interfaţa dintre nivelul programului și nivelul proiectului și 
include activităţi legate de generarea, aprobarea și punerea în aplicare a proiectului. În 
această privinţă, măsura în care există finanţare naţională și măsura în care este 
coordonată cu, sau integrată în, finanţarea Uniunii Europene poate fi un factor esenţial în 
determinarea tipului de interfaţă. Apariţia elementelor de inginerie financiară ale JEREMIE3 
și JESSICA4 a adăugat un grad de sofisticare (și uneori complicare) întregii probleme a 
finanţării operaţionale. 
Capitolul 5 este dedicat factorilor relevanţi pentru solicitanţi la nivel operaţional. Acesta 
beneficiază, cu toate că nu în mod exclusiv, de informaţiile colectate din studiile de caz și 
chestionare. Merită repetat faptul că acestea implică, bineînţeles, organizaţii și întreprinderi 
care au solicitat cu succes finanţare. 
Studiile de caz au fost luate din următoarele programe operaţionale – toate cofinanţate de 
Fondul European de Dezvoltare Regională:  

 Programul operaţional pentru Languedoc-Roussillon [Franţa; Competitivitate 
regională și ocuparea forţei de muncă (Competitivitate regională și ocuparea 
forţei de muncă)], 

 Programul operaţional pentru convergenţa digitală [Grecia: Convergenţă 
(Programul de convergenţă)],  

                                                 
3  Resurse europene comune pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. 
4  Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane. 
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 Programul operaţional pentru Anglia de Nord-Vest (Regatul Unit; Competitivitate 
regională și ocuparea forţei de muncă),  

 Programul operaţional pentru Austria-Slovacia; Cooperare teritorială europeană,  
 Programul operaţional pentru Europa de Sud-Est; Cooperare teritorială 

europeană,  
 Programul operaţional pentru Renania de Nord - Westfalia (NRW) (Germania, 

Competitivitate regională și ocuparea forţei de muncă);  
 Programul operaţional pentru Wielkopolskie (Polonia, Programul de 

convergenţă);  
 Programul operaţional pentru Piemont (Italia, Competitivitate regională și 

ocuparea forţei de muncă);  
 Programul operaţional de mediu (Slovacia, Programul de convergenţă, Fondul 

European de Dezvoltare Regională și Fondul de coeziune). 

Când vine vorba de nivelul operaţional, selecţia proceselor de solicitare corespunzătoare 
sau cel puţin similare este dezirabilă, dacă nu esenţială. Serviciile de informare și asistenţă 
au o importanţă esenţială pentru eventualii solicitanţi care uneori admit că sunt dezorientaţi 
de varietatea oportunităţilor unei oferte. Experienţa arată că în momentul în care 
gestionarii programului au înfiinţat „ghișeele unice” unde solicitanţii pot vizualiza gama de 
oportunităţi disponibile acestora, acesta a fost un lucru în mare parte pozitiv. 
Utilizarea de consultanţi externi poate fi necesară, în special pentru solicitanţii care depun 
prima cerere și pentru microîntreprinderi unde experţii interni lipsesc sau sunt, de fapt, 
puternic implicaţi în desfășurarea afacerii. Serviciile externe pot fi furnizate de agenţii sau 
organisme publice precum Camera de comerţ sau de consultanţi privaţi. În ultimul caz se 
pune în mod serios problema accesului la asistenţă tehnică sau la sprijin prealabil 
proiectului. 
Tipul de sisteme de cerere de exprimare a interesului utilizate, inclusiv invitaţiile de 
exprimare a interesului cu scop de preselecţie, au un impact evident asupra eventualilor 
solicitanţi. Prima etapă de atragere și susţinere a solicitanţilor este urmată de etapa în care 
solicitanţii sunt evaluaţi. Acest proces de evaluare reprezintă uneori o provocare pentru 
acele autorităţi de gestionare și organisme intermediare care s-ar putea să nu aibă acces 
ușor la expertiza necesară. Proiectele mai mari pot impune evaluarea de către un număr de 
diverși experţi și acest lucru poate reduce transparenţa activităţii. 
O sursă de preocupare pentru solicitanţi este de obicei reprezentată de ratele ridicate de 
respingere a propunerilor. Acest lucru poate descuraja o organizaţie să mai depună o 
cerere în viitor și, de asemenea, poate, în moduri care nu pot fi ușor măsurate, descuraja 
alţi eventualii solicitanţi care află despre aceste respingeri. 
Eventualii beneficiari nu sunt excesiv de preocupaţi de sursa de finanţare de care solicitanţii 
lor pot să beneficieze. Acest studiu a identificat un grad ridicat de conștientizare a 
diferitelor posibilităţi de sprijin disponibile, care reprezintă un rezultat al eforturilor de 
informare și comunicare ale autorităţilor de gestionare și organismelor intermediare și 
parţial al faptului că unele programe participante la studiile de caz fac parte din canalele de 
comunicare utilizate de fapt. 
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Corespondenţii studiului au menţionat șapte obstacole în calea solicitanţilor.  

Printre acestea se pot enumera: 

 identificarea celei mai adecvate surse de sprijin,  
 respectarea datelor diferitelor invitaţii de exprimare a interesului (pentru idei de 

proiect sau propuneri),  
 colectarea unor volume mari de documente, din care nu toate vizează cererea în 

mod direct, cu care s-au confruntat în cadrul procedurii de aplicare,  
 obligaţia de a elabora volume mari de documente,  
 necesitatea de a răspunde uneori la invitaţii într-o perioadă de timp relativ scurtă,  
 identificarea de fonduri corespunzătoare necesare și  
 necesitatea de a fi la curent cu reguli care uneori se schimbă pe perioada procesului 

de licitaţie și confruntarea uneori cu consiliere neadecvată cu privire la cerinţe și 
regulamente. 

În plus, trei aspecte financiare au reprezentat o sursă de preocupare. Una a fost 
problema identificării de fonduri corespunzătoare. A doua s-a referit la dificultăţile legate de 
prefinanţare și a treia problemă se referă la viteza cu care sunt procesate plăţile, ceea ce 
reprezintă o preocupare pentru mulţi solicitanţi. Această preocupare a apărut ca urmare a 
faptului că multe state membre au redus programele de finanţare naţionale ca parte a 
măsurilor de reducere a cheltuielilor publice. 
Solicitanţii selectaţi întâmpină dificultăţi în ceea ce privește întârzierile relativ lungi cu 
care se confruntă deseori între momentul în care li se acordă finanţarea și prima plată a 
finanţării lor. Majoritatea au considerat că diferitele cerinţe și proceduri de monitorizare și 
audit sunt dificile, îndelungate și împovărătoare.  
Programele de cooperare teritorială se confruntă cu provocări specifice legate de 
diferitele culturi, limbi și cerinţe administrative din diverse state membre în care programul 
operează. Se pare că cea mai utilă formă de difuzare a informaţiilor și de asistenţă este 
consultanţa personalizată și discuţiile faţă în faţă. 

4. Principalele rezultate și recomandări 

Pe baza cercetării, a studiilor de caz, a interviurilor și a altor lucrări, acest studiu 
formulează un număr de recomandări cu privire la îmbunătăţirea accesului la fonduri 
structurale pentru solicitanţi și eventual pentru potenţialii solicitanţi. Recomandări specifice 
care abordează nivelul european, naţional și operaţional sunt formulate în capitolul 6 al 
acestui studiu sub principalele șase rubrici:  
1.  Instituirea punerii în aplicare a fondurilor structurale la nivel naţional,  

2.  Cofinanţarea naţională,  

3.  Procedurile administrative,  

4.  Nivelul operaţional – procedura de informare, difuzare, generare de proiecte și 
procedura de depunere a cererii,  

5.  Profiluri și factori specifici ai beneficiarilor și  

6.  Experienţele legate de simplificări. 
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Bariere în calea solicitanţilor de fonduri structurale 
  

Recomandările variază de la nevoia de măsuri de informare și comunicare pentru 
examinarea necesităţilor grupurilor de beneficiari, la oportunitatea folosirii instrumentelor 
de inginerie financiară ca alternativă la resursele de finanţare limitate și la oportunitatea 
furnizării de sprijin specific gratuit pentru elaborarea de cereri de proiecte. 

Recomandările se referă, într-o mare măsură, la nivelul naţional și la instituţiile și 
organismele responsabile pentru punerea în aplicare a unor măsuri specifice. Necesitatea 
de a crește transparenţa și flexibilitatea sistemului de livrare, a procedurilor de aplicare și a 
modului în care solicitanţii sunt selectaţi, informaţi și ghidaţi de-a lungul procesului de 
aplicare este de primă importanţă.  
Nivelul european poate contribui la acest lucru prin accentuarea mai clară a necesităţii de 
a deschide fondurile structurale pentru un grup mai larg de solicitanţi. Implicarea 
partenerilor relevanţi în definirea strategică a caracteristicilor programelor, selectarea 
cererilor prin intermediul unor strategii de comunicare adecvate, consolidarea capacităţii 
prin schimburi între programe pentru a îmbunătăţi canalele de atribuire (felul un care 
INTERACT5 desfășoară aceste activităţi pentru programele europene de cooperare 
teritorială) și furnizând o cofinanţare suficientă și punctuală (inclusiv creșterea ratelor de 
cofinanţare și relaxarea principiului costurilor reale). 
Nivelul naţional și al programelor se confruntă cu provocarea de a simplifica punerea în 
aplicare a programelor în cadrul următoarei perioade de programare. Lipsa clarităţii în ceea 
ce privește împărţirea sarcinilor între autorităţile de la nivel naţional și regional, necesitatea 
consecventă de a monitoriza și a controla deciziile de două ori (sau mai frecvent) și 
procedurile decizionale împovărătoare se află adeseori la baza procedurilor complexe și 
împovărătoare cu care se confruntă solicitanţii. Acest lucru necesită nu atât o schimbare a 
reglementărilor europene, ci o analiză profundă a culturilor birocratice stabilite pentru 
fondurile structurale și o eliminare a regulilor care restricţionează accesul la finanţare 
pentru o elită de dezvoltatori experimentaţi în proiecte finanţate din fonduri structurale. 
Stabilirea unor standarde de calitate pentru a selecta solicitanţii prin intermediul informării 
și comunicării, pentru proceduri de depunere a cererii adecvate și transparente cu sprijin 
suficient pentru solicitanţii care au capacităţi limitate, necesitatea de a fi incluse în cadrul 
fondurilor structurale de la nivel naţional (succesorul cadrului strategic naţional de 
referinţă) și în cadrul programelor operaţionale. Fonduri separate trebuie dedicate 
consolidării capacităţii și îmbunătăţirii cunoștinţelor și competenţelor personalului care se 
ocupă de programe operaţionale, precum și măsuri, în special în acele state membre care 
încă se confruntă cu blocaje semnificative în sistemele administrative (unele state membre 
UE12).  
La nivel operaţional se recomandă puternic instituirea unor canale de informare bine 
orientate; selectarea unor sisteme adecvate pentru generarea de proiecte; eliminarea 
cerinţelor confuze și copleșitoare cu privire la documentaţie din procedurile de depunere a 
cererii (care diferă în mare parte de la o schemă de finanţare la alta); și coerenţa 
procedurilor anterioare atribuirii cu cele prealabile atribuirii. Se recomandă, de asemenea, 
timp suficient pentru redactarea de cereri, cu decizii rapide privind cererile de proiecte, o 
coerenţă a regulilor pe durata proiectului. Un alt blocaj major rezultă din lipsa prefinanţării 
(care rezultă din trecerea principiului costurilor reale de la nivelul programului la 
beneficiari). În această privinţă, ar trebui luate în considerare necesităţile solicitanţilor cu 
puţine resurse (ONG-uri, IMM-uri) prin furnizarea de cofinanţare.  
                                                 
5  La 4 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat INTERACT 2007-13, un program european de cooperare 

teritorială care acoperă întreaga Uniune Europeană, plus Norvegia și Elveţia. Obiectul programului este 
promovarea bunei guvernanţe a programelor finanţate de Comunitatea Europeană care intră în cadrul 
obiectivului european de cooperare teritorială și are un buget total de aproximativ 40 milioane de euro. 
Investiţiile Comunităţii Europene prin intermediului Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) se 
ridică la 34 de milioane de euro (Politica regională – site-ul web Inforegio). 
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Printre alte recomandări suplimentare la acest nivel se numără:  
 oportunitatea punerii în aplicare a unor instrumente de inginerie financiară ca 

alternativă la resursele de finanţare limitate,  
 ar trebui luată în considerare sprijinirea finanţării în etapa de depunere a cererii, 

în special pentru IMM-uri și ONG-uri, 

 rezultatele cheie ale vizitelor de monitorizare și auditurilor ar trebui difuzate 
tuturor partenerilor programului pentru a permite o cunoaștere mai largă, 

 oportunitatea acordării de sprijin personalizat gratuit pentru elaborarea cererii de 
proiect în cazul în care aceasta nu este deja disponibilă. 

Recomandările acoperă un spectru larg de acţiuni a căror adoptare ar putea fi utilă pentru a 
facilita accesul eventualilor solicitanţi la sprijin privind fondurile structurale. Acestea 
identifică, de asemenea, domenii și probleme care ar putea să beneficieze de cercetare și 
analiză suplimentare. Printre acestea se numără cererea de a elimina unele criterii de 
calificare și raportare, uneori contradictorii, pentru sursele de finanţare naţionale și ale UE.  


