29 martie 2017

Doamnei Sevil Shaideh, Viceprim – ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor
Europene
Doamnei Rovana Plumb, Ministru delegat pentru Fonduri Europene
Domnului Vladimir Rovințescu, Director General al Autorității de Management POCU

Stimată doamnă Shaideh,
Stimată doamnă Plumb,
Stimate domnule Rovințescu,
Vă scriem din partea Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale, coaliție formată din peste 30 de organizații
neguvernamentale, preocupate de buna gestionare a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții. Cea mai mare
parte dintre organizațiile membre au transmis Cereri de finanțare în cadrul celor 4 apeluri de proiecte din Programul
Operațional Capital Uman deschise în anul 2016.
În contextul recentelor evoluții în cadrul Programului Operațional Capital Uman, vă solicităm o scurtă întrevedere cu
privire la problemele legate de managementulul acestui program.
Dorim să abordăm în cadrul acestie întâlniri subiecte precum:
-

-

Reluarea apelurilor de proiecte 4.1 și 4.2 cu întrega alocare bugetară. Considerăm că anularea apelurilor încheiate
este profund nedreaptă pentru beneficiarii ale căror proiecte au trecut de Faza A a evaluării. De asemenea,
considerăm că reluarea apelului, fără o analiză temeinică a problemelor care au condus la respingerea a 80% dintre
proiecte și, mai ales, fără îndreptarea disfuncționalităților, ar conduce la rezultate similare. În același timp,
considerăm că trebuie găsită o soluție pentru evaluarea cu celeritate și maximă atenție a contestațiilor depuse în
această fază a evaluării, în așa fel încât solicitanții ale căror cereri de proiecte au fost respinse fără temei să nu fie,
la rândul lor, nedreptățiți.
Realizarea unei analize a procesului de evaluare tocmai încheiat pentru a identifica și îndepărta disfuncționalitățile
existente și pentru a introduce mai multă coerență în viitoarele procese de evaluare;
Îmbunătățirea comunicării către beneficiari în ceea ce privește modul de funcționare a MySmis, dar și
îmbunătățirea modului de funcționare a serviciilor de tip HelpDesk;
Clarificarea calendarului de evaluare atât pentru următorele faze de evaluare pentru Apelurile de proiecte 4.1 și
4.2, dar și pentru celelalte apeluri ce au fost închise.

Sperăm să interpretați această solicitare ca pe o invitație la dialog din partea Coaliției. Așteptăm un răspuns cu privire
la disponibilitatea dumneavoastră de a ne întâlni, cu precizarea că, din partea coaliției, vor participa 3-5 persoane cu
experiență directă în managementul proiectelor.
Vă mulțumim,

Oana Preda,
în numele Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale
Date de contact: oana@ce-re.ro; 0723547870

