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Nica: Nu exist ă nicio scuz ă dacă în 2020 nu avem absorb Ńia fondurilor
de 100%, avem start egal în UE

"Practic, la nivelul lunii iulie, România va avea toate programele aprobate şi
vă spun, nu există nicio scuză dacă în 2020 nu avem un grad de absorbŃie de
100%, fiindcă pornim cu acelaşi start cu toate statele Uniunii Europene. Nu
sunt state care au cheltuit bani deja pe programul 2014-2020, sunt state care
au primit acele avansuri în urma aprobării programelor, avansuri pe care le-a
primit şi România la Ministerul FinanŃelor după aprobarea programelor şi pe
care le va primi şi după aprobarea Programului OperaŃional Infrastructură
Mare şi a celui Regional", a declarat luni Nica într-o conferinŃă pe tema
fondurilor europene.
El a arătat că, pentru programul 2014-2020, au mai rămas până în prezent
două programe de aprobat, Programului OperaŃional Regional, pentru care s-
ar putea primi aprobarea de la Comisia Europeană în această săptămână,
precum şi Programul OperaŃional Infrastructură Mare, transmis oficial la
Bruxelles şi pentru care se aşteaptă aprobarea în perioada 1-15 iulie.
"Asta înseamnă că România va avea toate programele aprobate, cu excepŃia
celui de pescuit, care are valoare financiară ceva mai mică, ar putea fi
aprobat undeva în septembrie, înŃeleg de la colegii de la Ministerul
Agriculturii", a mai spus ministrul.
Nica a punctat că autorităŃile au în vedere simplificarea, pentru exerciŃiul
2014-2020, simplificarea, fiind unul dintre aspectele solicitate şi de Comisia
Europeană, cu privire la procedurile de cost simplificat.
"Cel mai avansat suntem la Programul OperaŃional Capital Uman, unde
intenŃionăm de la primele ghiduri să avem proceduri de cost simplificat în
ceea ce priveşte cheltuielile directe cu personalul. Asta înseamnă că pentru
anumite categorii de cheltuieli clar identificate nu se vor mai cere din partea
beneficiarilor cheltuielile suport", a explicat oficialul.
El a adăugat că ministerul la lansa un instrument electronic de implementare
a proiectelor, care se află în testare internă săptămâna aceasta la nivelul
ministerului, după care va fi deschis publicului larg.
Instrumentul va fi disponibil iniŃial pentru Programul OperaŃional Capital Uman
şi cel de Competitivitate.
"Pentru aceasta din urmă, din 27 iunie se vor putea depune primele proiecte
pentru 2014-2020, vorbim de circa 580 milioane de euro pe partea de
inovare-cercetare, vom lansa anul aceasta o sumă de 50 milioane de euro şi
pe axa IT. Avem mai mult de o treime din întreaga alocare financiară pe
Programul OperaŃional Competitivitate lansată anul acesta", a adăugat Nica.
În ceea ce priveşte Programul OperaŃional Capital Uman, ministerul va face
public pe 27 iunie calendarul lansărilor şi alocările financiare pentru 2014-
2020, estimând o sumă de aproximativ 570-580 milioane euro pentru acest
an, însă valoarea depinde şi de restul ministerelor implicate.
Pentru exerciŃiul 2007-2013, gradul de absorbŃie a fondurilor europene a
ajuns la 58,16%.


