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CUM CONTRIBUIE FONDURILE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII EUROPENE
(FONDURILE ESI) LA ACEASTĂ PRIORITATE A COMISIEI PENTRU PERIOADA
2014-2020?
Președintele Juncker al Comisiei Europene dorește ca Europa să revină pe o traiectorie de creștere și să reducă datoriile noi. Pe
lângă derularea unor reforme structurale și promovarea unei gestiuni financiare responsabile, este necesară creșterea nivelului
investițiilor pentru crearea și menținerea locurilor de muncă și a creșterii economice.

CUM POT FI UTILE FONDURILE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII EUROPENE?
Pentru perioada de programare 2014-2020, fondurilor ESI li s-au alocat 454 de miliarde EUR pentru a demara în forță creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Dacă adăugăm la această cifră cofinanțarea națională, estimată la aproximativ 183 de miliarde EUR, valoarea totală a investițiilor se va ridica la cel puțin 637 de miliarde EUR. Utilizând acest buget,
fondurile ESI reprezintă principalele instrumente de investiții ale UE.
Fondurile ESI se folosesc pentru a impulsiona crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile în întreaga
Europă, cu un accent deosebit pe regiunile cel mai puțin dezvoltate și pe sectoarele cu potențial de creștere. Pe parcursul
următorilor opt ani, fondurile ESI vor asigura o masă critică a investițiilor în domenii-cheie, estimându-se că acestea vor avea
un impact pozitiv semnificativ asupra creării de locuri de muncă și a dezvoltării economiei UE.
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ACȚIUNILE FONDURILOR ESI: 2014-2020
DOMENII DE INVESTIȚII CHEIE
Fondurile ESI vizează domeniile de investiții cheie pentru intensificarea creșterii în statele membre și în regiuni. Fondurile
contribuie cu 121 de miliarde EUR la creșterea inteligentă, inclusiv la cercetare și inovare, la tehnologiile informației și comunicațiilor, la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și la economia cu emisii scăzute de carbon. În plus, fondurile oferă
o importantă putere de cumpărare pentru soluții inovatoare în alte domenii, precum energia, agricultura, mediul și t ransportul,
care pot ajuta firmele inovatoare.
Investițiile în dezvoltarea capitalului uman, în special prin Fondul social european (FSE), vor juca un rol esențial în integrarea
oamenilor pe piața muncii, în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale și în crearea forței de muncă a viitorului. Toate acestea se vor realiza prin sprijinirea lucrătorilor, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și în special a celor excluse de
pe piața muncii. FSE îi ajută pe oameni să obțină competențele corespunzătoare pentru locul de muncă potrivit, îmbunătățind calitatea educației și accesul la aceasta începând din primii ani ai copilăriei și până mai târziu în viață. Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) va sprijini formarea și consilierea fermierilor și a altor IMM-uri rurale care doresc să
își dezvolte activitățile.
De asemenea, Comisia lansează mai multe inițiative pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare strategiile de specializare inteligentă care stau la baza noii sale politici pentru a asigura identificarea și acceptarea avantajului concurențial al
fiecărei regiuni. Platforma de specializare inteligentă sprijină regiunile și statele membre la ajustarea priorităților lor de specializare și la îmbunătățirea capacităților administrative de sprijinire a inovatorilor și a cooperării transnaționale a acestora.
Un sprijin specific pentru specializarea inteligentă este acordat regiunilor mai puțin dezvoltate. În plus, platforma de specializare inteligentă face posibil accesul la experți pentru chestiuni legate de creșterea inteligentă, inclusiv inovarea, IMM-urile,
banda largă și chestiunile legate de creșterea digitală, precum și schimburile de la egal la egal.
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Condiționalitățile ex ante (condiții prealabile care trebuie îndeplinite înainte să poată fi canalizată finanțarea) sporesc eficacitatea și eficiența fondurilor ESI și ale altor instrumente naționale și regionale. Condiționalitățile ajută la aplicarea
legislației și a politicilor UE în statele membre și încurajează planificarea și strategiile politice fondate pe elemente concrete,
cu implicarea semnificativă a părților interesate. Condiționalitățile cuprind majoritatea domeniilor de investiții, inclusiv cercetarea și inovarea, banda largă, apa și transportul, incluziunea socială activă, sănătatea, educația și formarea profesională.
Aceste condiționalități trebuie să vizeze, de asemenea, coerența guvernanței și alinierea proiectelor la strategiile naționale
din domeniul modernizării administrației publice.

COMPETITIVITATEA IMM-URILOR
Fondurile ESI joacă un rol important în consolidarea IMM-urilor în cadrul pieței unice, în special în regiunile mai puțin dezvoltate. Fondurile evidențiază potențialul sprijinirii IMM-urilor și a administrațiilor publice la dezvoltarea unor noi modele de
întreprinderi și la extinderea pe piețele internaționale. Acest sprijin va crește prin utilizarea instrumentelor financiare.
Lipsa informațiilor și a coordonării în cadrul dezvoltării unor noi lanțuri de valoare afectează grav IMM-urile care nu dispun de
resurse pentru a explora noi oportunități la nivel european. IMM-urile vor beneficia de servicii de informare și de coordonare, de organizații de clustere și de relaționare, precum și de platforme de tip public-privat. Lărgirea spațiului decizional
al întreprinderilor prin interconectarea rețelelor și a clusterelor regionale pentru creșterea investițiilor în inovație în lanțurile de
valoare europene va face obiectul unei analize mai aprofundate.
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ÎNCURAJAREA INVESTIȚIILOR
Fondurile ESI au devenit tot mai importante pentru cofinanțarea investițiilor publice, compensând totodată investițiile naționale și regionale în scădere. Se preconizează că, în perioada 2014-2016, fondurile ESI vor reprezenta în medie aproximativ
14 % din totalul investițiilor publice și că vor ajunge la aproximativ 70 % în unele state membre. Această contribuție substanțială la investiții în întreaga UE dă un impuls puternic primului pilon al Planului de investiții pentru Europa: mobilizarea
resurselor financiare.
Fondurile sunt un pilon esențial al Planului de investiții pentru Europa și vor completa Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) în mai multe moduri: prin mobilizarea investițiilor, sprijinirea reformelor structurale, încurajarea finanțării sectorului
privat, abordarea deficiențelor pieței, îmbunătățirea climatului de investiții și asigurarea celei mai eficiente utilizări a fondurilor.
Deși Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt fonduri
separate, cu un buget și reguli proprii, este posibilă combinarea sprijinului din partea FEIS și a fondurilor ESI pentru a aduce
investiții suplimentare în economia europeană. Această combinare ar fi posibilă la nivelul proiectelor individuale, al platformelor
de investiții și/sau al instrumentelor financiare, dar nu poate lua forma unei contribuții directe din fondurile ESI la capitalul FEIS.
O broșură privind complementaritățile dintre FEIS și fondurile ESI este în curs de finalizare și ar trebui să fie publicată la s fârșitul
anului 2015.
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Așa cum se prevede în Planul de investiții pentru Europa, o dublare a instrumentelor financiare va crește contribuția fondurilor ESI
la economia reală prin mobilizarea mai multor fonduri private și publice. Acest lucru va fi posibil prin mai multe metode suplimentare de utilizare a instrumentelor financiare pentru perioada 2014-2020. Instrumentele financiare, care joacă un rol mai puternic
în punerea în aplicare a noilor programe, sunt utilizate într-un set mai amplu de domenii de investiții, și anume dezvoltarea întreprinderilor din sectorul alimentar și agricol, eficiența energetică și a resurselor, TIC, transporturile durabile, cercetarea și dezvoltarea, inovația și sprijinul acordat IMM-urilor (care cuprinde Inițiativa pentru IMM-uri), cu potențial suplimentar în domeniul sănătății.
În plus, fondurile ESI conlucrează cu Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) pentru a oferi asistență autorităților de management și altor părți interesate prin, de exemplu, serviciul nou lansat Fi-compass (o platformă de
consiliere tehnică) și instrumente gata de utilizare.

INIȚIATIVA PENTRU IMM-URI
Inițiativa pentru IMM-uri este un mecanism destinat stimulării împrumuturilor suplimentare acordate de către sectorul bancar IMM-urilor prin combinarea fondurilor UE disponibile statelor membre și regiunilor în cadrul Fondului european de dezvoltare
regională (FEDR) sau al FEADR. De asemenea, inițiativa dispune de structuri de punere în aplicare dezvoltate de Comisie în cooperare cu Fondul european de investiții (FEI) pentru a sprijini întreprinderile cu grad de risc ridicat și inovatoare în cadrul programelor COSME și Orizont 2020 și totodată beneficiază de competența tehnică și de capacitatea de absorbție a riscului furnizate
de FEI și de Banca Europeană de Investiții (BEI). Combinația acestor mecanisme oferă un răspuns rapid și eficient, atractiv atât
pentru bănci, cât și pentru IMM-uri, pentru a crește împrumuturile către economia reală, pentru a crea locuri de muncă și a stimula creșterea economică. Inițiativa pentru IMM-uri oferă două produse fundamentale: garanții neplafonate care aduc o recuperare de capital pentru portofoliile de noi împrumuturi către IMM-uri și securitizarea portofoliilor noi sau existente de finanțare
prin îndatorare legate de constituirea de portofolii de noi împrumuturi către IMM-uri. Ambele produse pot fi extrem de eficiente
pentru a stimula băncile să ofere împrumuturi suplimentare IMM-urilor, inclusiv celor care prezintă un risc mai ridicat.
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Punerea în aplicare a demarat deja în Spania (ianuarie 2015) și în Malta (programul inițiativei pentru IMM-urile din domeniul IT adoptat la 30 noiembrie), în timp ce Bulgaria, România, Italia și Finlanda și-au anunțat și ele intenția de a se alătura
Inițiativei pentru IMM-uri (de asemenea, alte state membre au în vedere aderarea la aceasta). Un atelier special a avut loc
la Bruxelles pe 23 aprilie 2015 pentru a prezenta celorlalte state membre avantajele Inițiativei pentru IMM-uri, și anume: un
program „gata de utilizat”; nu este necesară nicio cofinanțare națională sau regională, deoarece este finanțat 100 % din FEDR;
desfășurare rapidă; efect de pârghie semnificativ; ajutor de stat pentru instituirea instrumentului.

CONCENTRAREA PE TINERI
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) ajută statele membre să răspundă la nivelul ridicat al
șomajului în rândul tinerilor prin sprijinirea unor măsuri personalizate pentru integrarea acestora pe piața muncii. Inițiativa îi
sprijină în special pe tinerii care nu sunt încadrați în muncă și care nu urmează un program de educație sau formare (NEET),
inclusiv pe tinerii șomeri pe termen lung sau pe cei care nu sunt înregistrați ca aflându-se în căutarea unui loc de muncă.
Aceasta asigură că tinerii din regiunile Europei care se confruntă cu cele mai mari dificultăți pot primi sprijin specific. Inițiativa
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este una dintre principalele resurse financiare ale UE pentru sprijinirea
punerii în aplicare a schemelor de garanții pentru tineret.
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) va sprijini formarea tinerilor pescari care debutează în p rofesie
în condiții mai favorabile decât cele oferite pescarilor cu experiență.
Reînnoirea generațiilor în IMM-urile agricole este unul dintre domeniile-cheie de acțiune ale politicii de dezvoltare rurală.
Vârsta medie a fermierilor este din ce în ce mai înaintată. În 2010, doar 7,5 % din fermieri (UE-27) aveau mai puțin de 35 de
ani, în timp ce 53 % aveau peste 55 de ani. Acest fapt are implicații asupra viitorului sectorului agroalimentar al UE în ceea
ce privește competitivitatea și locurile de muncă. Prin urmare, FEADR oferă sprijin specific pentru tinerii fermieri.
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SINERGIILE CU ALTE FONDURI ALE UE
Pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor de investiții limitate este necesar, de asemenea, să se creeze relații mai strânse
și sinergii cu alte instrumente de finanțare ale UE, precum Mecanismul pentru interconectarea Europei, Programul de acțiune în domeniul sănătății, Orizont 2020, LIFE+, COSME, Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială
(EaSI) și Erasmus+. Parteneriatul european pentru inovare privind agricultura folosește fondurile pentru dezvoltare rurală pentru a canaliza cercetarea și cunoștințele generate în cadrul programului Orizont 2020 în proiecte de inovare concrete pe teren.

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
Calitatea administrației publice și eficacitatea sistemelor judiciare au un impact direct asupra mediului economic și sunt astfel cruciale pentru stimularea productivității, a competitivității și a creșterii. Fondurile ESI sprijină crearea instituțiilor, care sunt stabile și previzibile și care pot totodată să răspundă la provocările societale. De asemenea, aceste instituții sunt deschise dialogului
cu publicul, adoptă schimbarea tehnologică și asigură interoperabilitatea între entitățile publice pentru a oferi servicii axate mai
bine pe utilizator.

SIMPLIFICAREA
Pentru ca toate aceste acțiuni să fie eficiente, este vitală punerea în aplicare simplă și rapidă a proiectelor. Din acest motiv, Comisia
a instituit un grup la nivel înalt pentru a raporta cu privire la modalitatea de realizare a simplificării fondurilor ESI pentru beneficiari.
Unul dintre modurile de a reduce sarcina administrativă a beneficiarilor și de a le permite acestora să se concentreze pe obținerea
rezultatelor este utilizarea opțiunilor de costuri simplificate în locul costurilor reale ca bază a rambursării. Oportunitățile de utilizare
a unor costuri simplificate au crescut considerabil în această nouă perioadă. În plus, utilizarea planurilor de acțiune comune, care
pot fi puse în aplicare prin intermediul diferitelor programe și fonduri și care pot maximiza atât utilizarea costurilor simplificate, cât
și o abordare orientată pe rezultate, permite atingerea unui obiectiv predefinit și constituie un mare pas înainte pentru fondurile ESI.
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REZULTATELE SCONTATE
DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI COMPETITIVITATEA IMM-URILOR
••

În total peste două milioane de întreprinderi vor fi sprijinite prin intermediul diferitelor fonduri ESI. Sprijinul va crește competitivitatea acestora, le va ajuta să-și dezvolte produsele și să găsească noi piețe, creând astfel locuri de muncă. Numai în cadrul
Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) vor fi sprijinite 5 % din toate IMM-urile și 8 % din toate noile întreprinderi.

••

FEDR va sprijini aproximativ 1 100 000 de întreprinderi, din care 129 460 își vor putea crește capacitatea de c ercetare
și de inovare.

••

De asemenea, FEDR va ajuta întreprinderile să pună pe piață 15 370 de noi produse.

••

396 500 de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv întreprinderi cooperative și întreprinderi din cadrul economiei sociale, vor primi finanțare din partea FSE pentru a investi în dezvoltarea capitalului
uman și în competențele oamenilor.

••

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) va sprijini circa 175 400 de tineri fermieri la înființarea propriilor întreprinderi, iar peste 334 400 de fermieri vor primi sprijin pentru modernizarea și îmbunătățirea
instalațiilor lor de producție. De asemenea, 61 000 de antreprenori rurali care activează în afara fermei, dar care au
o legătură cu mediul rural, vor primi sprijin pentru a-și dezvolta activitățile.
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••

FEADR va ajuta, de asemenea, la îmbunătățirea rolului fermierilor din lanțul de aprovizionare cu produse alimentare. Circa 300 000 de fermieri vor primi sprijin pentru a participa la programe de calitate și la grupuri și organizații
de producători, precum și pentru a dezvolta piețe locale și lanțuri de aprovizionare scurte.

••

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) va promova dezvoltarea durabilă și rentabilitatea sectorului, sprijinind inițiativele din partea beneficiarilor. De asemenea, sprijinul poate fi folosit pentru a investi în activități
alternative care ar putea genera locuri de muncă și creștere la nivel local. Strategiile de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității (CLLD) vor încuraja inovarea, adăugând valoare produselor pescărești și de acvacultură; de asemenea, acestea vor încuraja diversificarea, sprijinind astfel crearea de locuri de muncă în zonele costiere.

••

FEPAM sprijină totodată măsurile de asigurare a stării de conservare optimă a stocurilor de pește. Stocurile de pește
sănătoase vor duce la o creștere a nivelului capturilor, ceea ce ar putea crea noi locuri de muncă în sectorul pescuitului
și al prelucrării peștelui.

CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘANSELOR DE ANGAJARE
••

Fondurile ESI vor sprijini crearea directă a peste 576 000 de noi locuri de muncă. Această cifră este alcătuită din
următorii indicatori ai fondurilor:

••

423 100 de locuri de muncă înființate direct în întreprinderi sprijinite de FEDR.

••

29 500 de noi cercetători angajați în cadrul măsurilor de cercetare ale FEDR.
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••

În plus față de noile locuri de muncă din agricultură, FEADR estimează crearea a 113 000 de noi locuri de muncă
în afara sectorului agricol (43 000 fiind create în cadrul punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală
a 2 500 de grupuri de acțiune locală LEADER).

••

Aproximativ 4 000 de locuri de muncă vor fi create în sectorul pescuitului, ceea ce reprezintă aproape 4 % din
totalul locurilor de muncă din acest sector. (Puțin peste 35 000 de locuri de muncă vor fi menținute, reprezentând
aproximativ 30 % din totalul locurilor de muncă din acest sector.)

••

Puțin peste 1 500 de locuri de muncă vor fi create în acvacultură, aproape 4 % din totalul locurilor de muncă
din acest sector (aproximativ 22 000 de locuri de muncă vor fi menținute, puțin mai mult de 50 % din totalul
locurilor de muncă din acest sector).

••

Circa 4 600 de locuri de muncă vor fi create în cadrul inițiativelor de dezvoltare locală în comunitățile maritime.

••

FSE va ajuta 10 milioane de șomeri să-și îmbunătățească șansele de a-și găsi un loc de muncă.

••

2,3 milioane de persoane își vor găsi un loc de muncă, inclusiv ca lucrător independent, ca urmare a unui proiect al FSE.

INOVAȚIE ȘI CERCETARE
••

71 960 de cercetători vor beneficia de instalații de cercetare îmbunătățite sprijinite de FEDR.

••

În cadrul FEADR, peste 3 000 de proiecte ale Parteneriatului european pentru inovare vor fi sprijinite pentru ameliorarea
productivității și a sustenabilității agricole. Peste 12 000 de proiecte vor dezvolta noi practici, procese, produse și servicii în
sectorul agricol, al silviculturii și în sectoarele conexe din amonte și din aval, precum și în economia rurală în sens mai larg.
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••

Investițiile în cercetare și inovare (CI) în domeniul medical vor ajuta la dezvoltarea de tratamente noi și mai bune ale bolilor. Principalele domenii de concentrare sunt biotehnologia și nanomedicina. Parteneriatele între guvern și universități (de
exemplu Malta, România, Croația) sau IMM-uri (de exemplu Belgia, Bulgaria, Grecia, Țările de Jos, Spania) vor fi încurajate.

EDUCAȚIA ȘI FORMAREA TINERILOR
••

FSE va sprijini 4,1 milioane de persoane cu vârsta sub 25 de ani.

••

2,9 milioane de persoane vor dobândi o calificare ca urmare a unui proiect al FSE.

••

400 000 de persoane vor începe să studieze sau să se formeze după primirea unui sprijin din partea FSE.

••

3,1 milioane de șomeri sau tineri inactivi vor fi sprijiniți prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor (YEI).

••

1,6 milioane de șomeri sau tineri inactivi se estimează că vor primi o ofertă de angajare, opțiunea continuării studiilor, un contract de ucenicie sau un stagiu ca urmare a sprijinului YEI.

••

1,3 milioane de șomeri sau persoane inactive vor participa la educație sau formare, vor dobândi o calificare sau își
vor găsi un loc de muncă, inclusiv ca lucrător independent, ca urmare a sprijinului YEI.

••

3,2 milioane de tineri vor putea beneficia de îmbunătățirea facilităților educaționale și a infrastructurii de îngrijire
a copilului. Această investiție va duce la facilitarea accesului la o educație de bună calitate și la reducerea abandonului școlar, precum și la sisteme de educație și formare îmbunătățite și modernizate, necesare pentru actualizarea competențelor și a calificărilor, pentru consolidarea competențelor forței de muncă și pentru crearea de noi locuri de muncă.
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FEADR va sprijini circa

175 400 de tineri fermieri

Peste 2 milioane de întreprinderi
vor fi sprijinite prin intermediul diferitelor fonduri ESI.

să-și înființeze o întreprindere, iar peste
334 400 de fermieri vor primi
sprijin pentru modernizarea și îmbunătățirea
instalațiilor lor de producție.

FEDR va sprijini aproximativ

1 100 000 de întreprinderi,
dintre care 129 460 își vor putea

spori capacitatea de cercetare
și de inovare.

FEDR va ajuta întreprinderile
să introducă 15 370 de
produse noi pe piață.

396 500 de IMM-uri vor primi

finanțare din partea FSE pentru a investi
în dezvoltarea capitalului uman.

FSE va ajuta 10 milioane de
șomeri să-și îmbunătățească

Fondurile ESI vor sprijini crearea directă
a peste 576 000 de noi
locuri de muncă.

șansele de a-și găsi un loc de muncă.

FSE va sprijini 4,1

milioane
de persoane cu vârsta
sub 25 de ani.
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••

FSE va investi cel puțin 540 de milioane EUR în îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate a populației de vârstă activă din UE, în special a lucrătorilor în vârstă, sporind astfel șansele de angajare și productivitatea acestora. În plus,
FEDR va investi 4 miliarde EUR în infrastructura sanitară pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate. Se estimează că
42,5 milioane de persoane vor beneficia de aceste investiții.

••

FEADR va sprijini 3,9 milioane de locuri la cursuri de formare pentru fermieri și alte IMM-uri rurale în vederea dezvoltării performanțelor economice și de mediu ale întreprinderilor acestora. 1,4 milioane de beneficiari vor primi sfaturi specifice
pentru a-și îmbunătăți baza de cunoștințe.

••

FEADR va ajuta la stabilirea a 175 400 de tineri fermieri și va furniza o investiție specifică altor 23 000.

INSTRUMENTE FINANCIARE
••

Conform estimărilor și planurilor actuale, circa 20 de miliarde de EUR reprezentând sprijin din partea FEDR și a Fondului
de coeziune vor fi consacrate instrumentelor financiare de-a lungul noii perioade. Se estimează că aproximativ 12 %
din alocarea din FEDR și din Fondul de coeziune se vor atribui prin intermediul instrumentelor financiare, ceea ce
reprezintă o creștere importantă față de perioada 2007-2013.

••

Conform Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), 430 de milioane EUR vor fi canalizate prin
intermediul instrumentelor financiare. Această cifră este mai mare decât cea pentru perioada 2007-2013 și se
estimează că volumul va crește odată cu concentrarea eforturilor statelor membre asupra realizării unor evaluări
ex ante relevante.
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••

Pentru perioada curentă, un cadru de reglementare îmbunătățit și activitățile de sprijin extinse deschid calea unei
creșteri substanțiale a rolului pe care instrumentele financiare îl pot juca în realizarea obiectivelor FSE în cadrul celor
patru obiective tematice ale sale. Primele estimări privind perioada de programare 2014-2020 indică faptul că FSE
trebuie să contribuie cu aproape 865 de milioane EUR în cel puțin 12 state membre, ceea ce reprezintă dublul cifrei
pentru perioada de programare 2007-2013.

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
••

17 state membre vor investi 4,2 miliarde EUR (FSE și FEDR) în consolidarea capacității instituționale, în funcție
de nevoile lor individuale. De asemenea, statele membre vor utiliza o parte a asistenței lor tehnice pentru consolidarea capacităților autorităților și a beneficiarilor de a administra și de a utiliza fondurile ESI. Suma totală a asistenței tehnice pentru FSE, FEDR și Fondul de coeziune este stabilită la 10,8 miliarde EUR. În plus, programele Interreg
vor contribui cu 790 de milioane EUR din fondurile FEDR pentru stabilirea sau consolidarea structurilor de cooperare.
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EXEMPLE DE PROIECTE
••

London Green Fund este o inițiativă a Sprijinului european comun pentru investiții durabile în zonele urbane (JESSICA)
care investește în renovarea infrastructurii și a locuințelor în vederea reducerii emisiilor de carbon. Proiectul cuprinde
trei fonduri distincte pentru a oferi participări la capital sau împrumuturi, investiții în reducerea deșeurilor și în eficiența energetică a clădirilor comerciale și publice și a locuințelor sociale. Pentru a îmbunătăți sustenabilitatea financiară, proiectul vizează atragerea unui capital privat care să egaleze investiția publică, precum și realizarea unor
investiții care, odată amortizate, să poată fi reinvestite în regenerarea urbană.
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects/best-practices/united-kingdom/2693

••

Parcul de inovare JIC din Republica Cehă adăpostește circa 60 de întreprinderi și societăți nou-înființate inovatoare,
începând de la servicii online, inginerie software, securitate informatică, inginerie civilă și până la biotehnologie, robotică și alte domenii de înaltă tehnologie. Parcul furnizează întreprinderilor spații de birouri și sfaturi personalizate privind planurile lor de afaceri, dezvoltarea și creșterea pentru o perioadă de până la trei ani. De la lansarea parcului în
2003, peste 100 de companii au fost incubate și aproape toate s-au stabilit cu succes după aceea.
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects/czech-republic/
jic-innovation-park-a-catalyst-for-innovation-and-growth-in-south-moravia

••

Porta Futuro, un centru de consiliere, formare și recrutare, a ajutat circa 36 500 de șomeri să-și găsească un loc de
muncă datorită sprijinului din partea FSE între iulie 2011 și decembrie 2014. Porta Futuro are o rată de plasare de 33 %
pentru clienții săi și a devenit un model pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă în Italia. Succesul centrului
se bazează pe relația personală dintre consilieri și clienți și pe un parteneriat puternic cu întreprinderile locale.
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=ro&projectId=922
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••

Provincia Lubelskie are cel mai ridicat nivel al șomajului din Polonia, în special în rândul femeilor. Drept răspuns la
această situație, Fundația Universitară Marie Curie-Skłodowska a lansat un proiect de antreprenoriat pentru a le
oferi femeilor foarte hotărâte șansa de a-și crea propria întreprindere. Atelierele, serviciile de consiliere personalizate
și accesul la subvenții au fost caracteristici-cheie ale proiectului. Din cele 323 de femei participante, 242 și-au creat
propria întreprindere. Fiecare candidat selectat a primit 3 000 de EUR pentru a-și stabili propria întreprindere. De
asemenea, mamelor participante li s-a pus la dispoziție un serviciu de îngrijire a copilului.
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=ro&projectId=326

••

Glass Organic Diary: Prima fabrică de produse lactate din țară echipată cu panouri de sticlă a fost inaugurată în
Münchehofe la începutul anului 2010. Aceasta prelucrează laptele biologic provenit de la fermierii locali și le permite
vizitatorilor să observe procesele de producție a produselor lactate regionale. Proiectul a contribuit în mod considerabil la promovarea consumului și a producției sustenabile de produse a
 limentare regionale, la creșterea capacității de
producție și la crearea de locuri de muncă.
http://europa.eu/!Bm86jq

Mai multe fișe informative privind modul în care fondurile ESI contribuie la prioritățile Comisiei sunt disponibile la adresa
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm
Alte fișe informative din serie: Piața unică digitală • Uniunea energetică • Piața internă • Uniunea economică și monetară • Justiția și drepturile fundamentale •
Migrația

