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Eveniment dedicat IMM-urilor din Oltenia, la Prefectura Dolj
Directorul general interimar al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest
Oltenia, domnul Ștefan-Cătălin Catană, a participat vineri, 17 iunie, la o conferință dedicată
antreprenorilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe tema oportunităților de finanțare și dezvoltare
pentru mediul de afaceri, în perioada 2021-2027.
Evenimentul a fost organizat la Craiova de Consiliul Național al IMM-urilor din România
(CNIPMMR), prin Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO), având drept parteneri
instituționali Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
(FNGCIMM) și ADR Sud-Vest Oltenia. Întâlnirea de la Craiova a fost cea de-a șasea organizată la nivel
național de CNIPMMR.
„Vorbim despre fondurile europene și, exact cum am văzut și în celelalte regiuni, au fost săli
pline. Asta arată interesul, dar mai ales necesitatea finanțărilor într-o perioadă dificilă, o perioadă
pe care noi, Consiliul Național al IMM-urilor, o tratăm cu responsabilitate, mergând către mediul
public cu propuneri solide. Avem întâlniri regulate cu factorii politici și cu Guvernul României, în care
expunem necesitățile mediului de afaceri și vreau să atrag atenția asupra faptului că situația nu
arată foarte bine în acest moment. 9 din 10 întreprinzători spun că va urma o criză economică, dacă
nu, cumva, ea deja a început, din cauza scumpirilor. 7 din 10 întreprinzători, în acest an, își propun
numai menținerea cifrei de afaceri la nivelul anilor precedenți și a locurilor de muncă. Numai 2 din
10 își propun dezvoltarea sau sunt în stare să susțină o dezvoltare a afacerilor proprii”, a declarat
domnul Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR.
La întâlnirea găzduită de Instituția Prefectului Dolj, au mai fost prezenți domnul Cosmin
Vasile, președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, doamna Mariana-Venera Popescu, subprefect de
Dolj, domnul Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM, doamna Oana Bâra, Head of
Financing Programs BCR, domnul Gabriel Vlăduț, directorul IPA CIFATT Craiova, domnul DanielCristian Anuța, directorul executiv al Agenției pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de
Investiții şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) Craiova, și domnul Valentin Cristea, preşedintele
Federației Patronatelor din Regiunea Oltenia, în calitate de moderator.
De asemenea, în cadrul evenimentului, a intervenit online și ministrul Investițiilor și
Proiectelor Europene, domnul Ioan Marcel Boloș, care a oferit detalii despre Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, din cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC), lansată
joi, 16 iunie, și așteptată de mediul de afaceri.

„Atunci când se spune că IMM-urile sunt sau trebuie să fie principalul motor ale economiei,
acest lucru ne arată și puterea dumneavoastră, și importanța dumneavoastră. Suntem într-o
perioadă de tranziție, între încheierea Programului Operațional Regional trecut și startul viitorului
POR. Din câte am discutat cu domnul director al ADR Sud-Vest Oltenia, va veni, în curând, aprobarea
Comisiei Europene, iar primele apeluri vor începe să fie lansate spre finalul anului. Noi, ca instituție
publică, avem, oarecum, o asemănare cu dumneavoastră. Și anume, principalul motor al dezvoltării
noastre și al investițiilor Consiliului Județean Dolj îl reprezintă fondurile europene. Suntem o
instituție care, de-a lungul timpului, și-a dorit, și-a propus și, în mare măsură, a reușit să fie printre
primele instituții din țară în ceea ce privește accesarea banilor europeni. Cu siguranță, avem multe
observații, dumneavoastră la fel, sunteți oameni care au implementat proiecte europene, proiecte
guvernamentale, know-how-ul pe care îl aveți este important. Trebuie să ne unim forțele și să ne
implicăm, astfel încât noile programe să fie mai flexibile, mai rapide. Un prim pas va fi făcut prin
faptul că Autoritatea de Management va fi la ADR Sud-Vest Oltenia, fiecare ADR va avea propria
Autoritate de Management. De asemenea, faptul că se descentralizează, sperăm să fie totul mult
mai rapid, de la întrebări, răspunsuri, până la partea de contractare, finanțare și derulare a tot ceea
ce înseamnă cereri de plată sau cereri de rambursare”, a declarat domnul Cosmin Vasile,
președintele CJ Dolj.
Directorul general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia, domnul Ștefan-Cătălin Catană, a
vorbit despre implicarea în sprijinirea mediului de afaceri din regiune, bilanțul Programului
Operațional Regional (POR) 2014-2020 în ceea ce privește Axa Prioritară 2, dedicată IMM-urilor,
proiectele contractate și tipurile de investiții vizate, oferind, totodată, detalii despre viitoarea
perioadă de programare, 2021-2027. O nouă etapă în activitatea ADR Sud-Vest Oltenia, care va
continua să susțină companiile din regiune.
„Având în vedere cerința foarte mare și numărul mare de proiecte care au rămas pe lista de
rezervă, am inclus o alocare substanțial mai mare în cadrul următorului Program, de 224 de
milioane de euro pentru IMM-uri. Vor fi finanțări similare cu cele din actualul exercițiu financiar. Ne
așteptăm, având în vedere istoricul, să fie o cerință la fel de mare sau poate chiar mai mare. Cerința
a crescut în timp. În cadrul primului exercițiu financiar, 2007-2013, a fost mai timidă, s-a acoperit
alocarea. Treptat, oamenii și-au dat seama că aceste fonduri sunt, totuși, nerambursabile și sunt
avantajoase pentru cine are o idee de afaceri bună, au ajutat foarte mulți întreprinzători și îi ajută în
continuare. Sperăm că vor fi depuse proiecte foarte bune în cadrul viitoarei perioade. Oricum,
finanțarea se va acorda mult mai repede. Ca și calendar de timp, Programul Operațional Regional
este acum la Bruxelles, l-am trimis la sfârșitul lunii mai. Am reușit performanța ca ADR Sud-Vest
Oltenia să fie a treia din cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională din țară care a avizat în
Guvern Programul Operațional Regional. Urmează perioada de clarificări și estimăm că, la începutul
toamnei, acest Program va fi avizat. Ulterior, ghidurile solicitanților vor fi supuse consultării publice,
urmând ca apelurile să fie lansate pe rând, deci, veți putea beneficia de sprijinul nostru în
continuare”, a declarat domnul Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR SudVest Oltenia.

