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Este bine øtiut cæ subiectul fierbinte al momentului sunt finanﬂærile nerambursabile. Fie cæ suntem organizaﬂie privatæ sau autoritate publicæ, fie cæ activæm în
domeniul competitivitæﬂii sau al
asistenﬂei sociale, ne dorim sæ accesæm mult-râvnitele fonduri europene. Luærile de poziﬂie oficiale,
reclamele de la televizor, conferinﬂele de profil sau cursurile de
instruire, sunt doar câteva din instrumentele care ne aduc mai aproape de acest deziderat.
Greu..., uøor..., cine e în stare sæ
hotærascæ acest lucru? Ceea ce este fundamental de øtiut în procesul
accesærii fondurilor nerambursabile postaderare, este faptul cæ
de la 1 ianuarie 2007, fondurile
sunt alocate. Dacæ timp de un an
øi ceva, acest lucru a pærut utopic,
iatæ cæ acum programele operaﬂionale care guverneazæ dezvoltarea societæﬂii noastre cu ajutorul
finanﬂærilor europene, au cæpætat
forma concretæ: banii sunt la îndemâna noastræ!
Ce ne desparte de visul frumos
al oricærui potenﬂial beneficiar,
sprijin nerambursabil pentru obiective bine stabilite, este tocmai
faptul cæ nu øtim sæ construim aceastæ punte între necesitæﬂile
noastre øi banii europeni.
Deøi ghidurile solicitanﬂilor,
“uneltele” mult aøteptate pentru
realizarea proiectelor, s-au publiNR. 11/NOIEMBRIE 2008

cat, rezultatele întârzie sæ aparæ
din mai multe motive:
● Neøtiinﬂa de a gæsi Ghidul potrivit pentru proiectul nostru – de
multe ori, chiar dacæ avem experienﬂæ vastæ în managementul de
proiect, nu este îndeajuns; este
total ineficient øi lipsit de sens sæ
construieøti Ferrari øi sæ-l pui sæ
ruleze pe calea feratæ
● Labirintul regulamentelor, legilor, ordinelor øi altor normative
care guverneazæ spiritul folosirii
banilor europeni; nu este suficient
sæ stæm cu Ghidul solicitantului în
faﬂæ øi sæ urmæm paøii descriøi, trebuie sæ înﬂelegem ce înseamnæ
gândirea “comunitaræ” pentru a
putea dezvolta proiecte europene
● Simpla obﬂinere de rezultate
performante nu înseamnæ neapærat succes; este foarte important sæ
demonstræm “impactul”, adicæ acea legæturæ cu obiectivul pentru
care Uniunea Europeanæ ne finanﬂeazæ
● Necunoaøterea faptului cæ
bæncile ne pot acoperi partea de
contribuﬂie proprie pe care trebuie
sæ o aducem în proiect; un proiect
trecut prin “furcile” evaluatorilor
de proiecte cu finanﬂare europeanæ, este ﬂinta bæncilor pentru
acordarea diferenﬂei de bani care
ne lipseøte
● Neconøtientizarea faptului cæ
valoarea echipei reprezintæ mai
mult decât suma valorilor indivi-

duale a unor specialiøti fie ei øi desævârøiﬂi; modul în care managerul
de proiect øtie sæ dezvolte comunicarea în sânul echipei este, de multe ori, cheia succesului
● Lipsa de deprinderi în a alege
echipa de consultanﬂi; fiind un
subiect “fierbinte”, câte garsoniere în Bucureøti, atâtea firme de
consultanﬂi; trebuie sæ øtim sæ-i
alegem pe cei de care avem nevoie astfel încât, în momentul depunerii cererii de finanﬂare sæ
facem diferenﬂa între “a spera” øi
“a aøtepta”.
Bineînﬂeles cæ enumerarea poate
continua, iar barierele care stau în
calea accesærii fondurilor pot fi,
din ce în ce mai variate. Nu este
nimeni deﬂinætorul adeværului absolut øi nici un consultant sau manager de proiect, garantul reuøitei
în dobândirea banilor europeni.
Tot ce trebuie sæ facem, este sæ
lucram cu profesionalism øi sæ argumentam orice afirmaﬂie sau
studiu pe care le facem.
Drumul reuøitei pleacæ de la
fundamentarea nevoii, adicæ avem
de acoperit o anume necesitate, de
exemplu: o poziﬂie mai bunæ pe
piaﬂæ, un segment mai larg de consumatori, clienﬂi mai mulﬂumiﬂi,
produse mai atractive, scæderea
gradului de poluare etc.
Odatæ ajuns în acest punct, mæ
întreb: “ce trebuie sæ fac sæ acopær
aceastæ nevoie?”; ræspunsul poate
fi ceva de genul: construirea unei
fabrici noi, retehnologizarea unei
secﬂii existente, modernizarea
unui atelier, introducerea ultimelor descoperiri în tehnologia informaﬂiei, creøterea calitæﬂii produselor sau serviciilor, realizarea
unui produs nou, creøterea eficienﬂei energetice, îmbunætæﬂirea
performanﬂelor tehnologice etc.
Dacæ mi-am definit obiectivul
general øi cel specific, trebuie sæ
identific resursele de care dispun
sau pe care le pot atrage: bani,
oameni, utilaje etc. Pe baza simplei însumæri a acestor resurse,
aflu bugetul necesar pentru implementarea proiectului.
Merg mai departe øi stabilesc ce
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activitæﬂi pot realiza cu aceøti
bani: construiesc, instruiesc, achiziﬂionez, angajez etc. Adunarea
tuturor acestor activitæﬂi îmi dezvæluie durata proiectului.
Consecinﬂe directe a activitæﬂilor
desfæøurate, sunt rezultatele obﬂinute prin simpla derulare a lor, acestea putând fi: o halæ, un utilaj,
un contract, un specialist etc.
Iatæ cum am reuøit, în mod simplist, sæ parcurgem esenﬂa managementului de proiect. Totuøi, dacæ
nu e complicat, de ce încæ beneficiarii nu acceseazæ fondurile nerambursabile? Ræspunsurile sunt
din cele mai diverse. Ceea ce este
necesar ca noi sæ øtim este cæ trebuie sæ avem curaj sæ întocmim
astfel de documentaﬂii de proiect,
luând în considerare piedicile øi
riscurile pe care le întâlnim.
Reﬂeta magicæ a accesærii fondurilor poate fi descrisæ astfel: cunoaøterea legislaﬂiei naﬂionale øi
europene, îndeplinirea condiﬂiilor
de eligibilitate, completarea corectæ
a dosarului de aplicare, întocmirea
corectæ a studiilor, obﬂinerea tuturor
autorizaﬂiilor necesare, respectarea
condiﬂiilor din Ghidul solicitantului, obﬂinerea unui punctaj cât
mai mare la evaluare.
Un aspect interesant, este faptul
cæ proiectul nostru trebuie sæ
inducæ obﬂinerea de ajutor financiar nerambursabil: dacæ suntem
prea buni, se consideræ cæ ne putem descurca øi singuri, dacæ suntem prea slabi, nu avem capacitatea de implementare øi susﬂinere
a investiﬂiei. Pentru a ne pæstra în
coordonatele unui proiect de succes, nu trebuie sæ uitæm “regula de
aur” a obiectivului proiectului:
● Specific
● Mæsurabil
● Atins
● Realist
● Timp
Acest lucru înseamnæ cæ trebuie
sæ-mi identific foarte clar obiectivul, sæ-l pot mæsura (iar aici trebuie sæ am în vedere indicatorii øi
unitæﬂile de mæsuræ), sæ poatæ fi
atins, sæ nu fie rupt de realitate øi
sæ-l pot realiza în timpul propus.
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Titlul proiectului trebuie sæ nu
fie unul tern øi lung, care ar trece
neobservat de cætre evaluatori,
trebuie sæ-mi pun în miøcare sângele de jurnalist, dar totuøi sæ pæstrez tema propusæ; cu alte cuvinte,
prin titlu trebuie sæ transmit un
mesaj clar. Ar fi de dorit evitarea
înøiruirii unor verbe la timpul
infinitiv.
Obiectivul general trebuie sæ fie
unul singur øi sæ demonstreze
impactul. Se recomandæ evitarea
enumerærii øi a particulei “øi”/
”sau”. Obiectivul specific trebuie
sæ poatæ fi defalcat în pærﬂi componente care servesc aceluiaøi obiectiv general.
Pentru a înﬂelege cât mai bine
aceste mecanisme, este recomandabil sæ participæm la sesiuni de
instruire sau sæ beneficiem de serviciile unui consultant cu experienﬂæ. În multele programe de instruire
pe care le-am dezvoltat în cadrul
Ministerului Economiei øi Finanﬂelor precum øi în cadrul Platformei
de Intervenﬂie øi Acﬂiune Rapidæ
“EU-RO Clearing Funds” prin
EUROLINK – House of Europe,
mi-am propus sæ creez un cadru
interactiv de comunicare, astfel
încât participanﬂii la astfel de sesiuni sæ înﬂeleagæ atât noﬂiunile fundamentale de accesare a fondurilor,
cât øi subtilitæﬂile scrierii unor
proiecte de succes.
În acest demers, este foarte
important sæ realizæm cæ cel care
evalueazæ proiectul trebuie sæ
înﬂeleagæ foarte clar mesajul nostru
øi sæ poatæ “cântæri” cât mai avantajos pentru noi ceea ce ne-am
propus sæ realizæm. De multe ori,
pierderea în amænunte, folosirea
unor referinﬂe nerelevante, omisiunea sau redundanﬂa informaﬂiilor,
sunt factori care îngreuneazæ sarcina evaluatorilor. În experienﬂa avutæ cu specialiøti în domeniul managementului de proiect, renumiﬂi
la nivel internaﬂional, am învæﬂat
regula: KISS – keep it stupid simple, asta însemnând cæ un proiect
trebuie “ﬂinut al naibii de simplu”.
Nu trebuie pierdut din vedere cæ
scrierea unui proiect nu este o lu-

crare de doctorat ci un demers concret de obﬂinere a unor fonduri nerambursabile pentru un obiectiv
clar.
Dintre beneficiile participærii la
cursurile de instruire ﬂinute atât
sub patronajul Ministerului Economiei øi Finanﬂelor cât øi cel al
Platformei de Intervenﬂie øi Acﬂiune Rapidæ “EU-RO Clearing
Funds” prin EUROLINK – House
of Europe, aø enumera:
● Interactivitate totalæ – participanﬂii discutæ în orice moment
propriile proiecte øi primesc îndrumarea pe loc
● Experienﬂa în realizarea øi
implementarea proiectelor – peste
100 de beneficiari: ministere, autoritæﬂi publice (consilii judeﬂene,
prefecturi, primærii), companii
mari, IMM-uri, societæﬂi de consultanﬂæ, cabinete de avocaturæ etc
● Experienﬂæ în instruirea specialiøtilor – peste 500 de profesioniøti: directori generali, directori de
dezvoltare, consultanﬂi, manageri
de proiect etc
● Exemplificarea cu proiecte de
succes
● Realizarea concretæ a cererii de
finanﬂare pentru propriul proiect
● Formarea unei comunitæﬂi de
excelenﬂæ formatæ din toﬂi participanﬂii la curs
● Menﬂinerea dialogului prin
intermediul Internetului, discuﬂiilor telefonice, întâlnirilor la
sediul beneficiarului
● Continuarea cu misiuni de
consultanﬂæ pe proiecte specifice
● Organizarea de sesiuni follow-up pentru dobândirea ultimelor informaﬂii în domeniul accesærii fondurilor structurale.
Luând în considerare aceste coordonate ale succesului, trebuie sæ
avem în vedere faptul cæ nevoile
noastre de dezvoltare sunt acum
sprijinite de banii europeni øi cæ o
parte mai micæ sau mai mare, din
cei aproximativ 31 miliarde Euro
alocaﬂi României, ne poate reveni
nouæ, beneficiarilor. Cheia accesærii
fondurilor: proiecte bine scrise.
Haideﬂi sæ le scriem împreunæ! ■
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