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YOUR EUROPEAN PARTNERS IN A GLOBAL MARKET

Bune practici 
de la nivelul UE  privind creșterea 

absorbției fondurilor europene 
pentru IMM-uri 
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 Schuman Associates este o companie independentă
de consultanţă, plasată strategic în centrul Buxelles-
ului și specializată în furnizarea de soluţii şi strategii
privind politici UE cheie şi oportunităţi de finanţare.

 Cu o experiență de peste 25 de ani, Schuman
Associates grupează o echipă multidisciplinară de
experți în birourile sale din Bruxelles, Dublin, Madrid,
Atena, Sofia și București.

 Expertiză în domenii importante, inclusiv tehnologia
informaţiei şi telecomunicaţii, energie, transport,
servicii financiare, educaţie şi sănătate.

 Portofoliu de clienți diversificat: guverne, organizații
publice europene și internaționale, autorități
regionale și locale, companii multinaționale, asociații
profesionale, ONG-uri etc.

 Membră a Asociației Profesioniștilor din domeniul
Afacerilor Europene (SEAP), Schuman Associates
este de asemenea, o organizație de lobby acreditată
de Parlamentul European.



FESI 2014-2020
Oportunități pentru IMM-uri



FESI 2014-2020 – ALOCĂRI PENTRU IMM-uri și TIC
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PL RO HU HR CZ LT BG SK SI LV EE

9,401

3,116.80 2,944.90
1,916.80 1,414.80 1,221.40 1,009.40 914.60 774.80 650.70 647.90

FESI 2014-2020: ALOCĂRI PENTRU IMM-URI (OT 3)
milioane EUR

PL CZ SK HU RO HR LT LV EE SI BG

3,082.10

1,025.8
825.6 689.2

531.9
307.9 247.8 192.7 84.5 76.0 24.6

FESI 2014-2020 – ALOCĂRI UE PENTRU TIC (OT 2)
milioane EUR



VOUCHERELE TIC
Instrument de facilitare a accesului la 

finanțare și digitalizare pentru IMM-uri



VOUCHERE TIC: PUNCTUL DE PLECARE

IMM/ digitalizare
• Cultura inovării ca promotor al competitivității –

scăzută în rândul IMM-urilor

• Lipsa informării cu privire la potențialul de
dezvoltare prin digitalizare și a capacității/
resurselor de a introduce TIC în modelul de
business

Accesul la fondurile europene
• Documentație complexă – mai mult sau mai puțin similară în

cazul unor proiecte cu valori diferite

• Volum mare de proiecte mici – dificultăți în evaluare +
costuri administrative mari + întârzieri ale procesului

• Reguli diferite, nevoie de viziune unitară

• Lipsă de expertiză din partea IMM-urilor



SCHEMA DE VOUCHERE

Ce este o Schemă de vouchere?

 Linie de credite sau granturi prin care beneficiarii finali au acces la servicii pre-definite de la furnizorii

preferati. Cele mai des întâlnite vouchere sunt cele de training, de transfer tehnologic & inovare și

vouchere TIC.

 Obiectiv: sprijinirea IMM-urilor să utilizeze TIC pentru a-și crește
competitivitatea și potențialul de dezvoltare.

 Instrument care asigură transfer tehnologic și generează inovare.

 Modalitate de întărire a colaborării dintre IMM-uri și furnizori, mai ales în
perioade în care accesul IMM-urilor la finanțare este scăzut.

 Promovate intens la nivelul UE din 2013 (programe pilot) – s-au dovedit ”un
instrument eficient de a ținti nevoile reale de finanțare a IMM-urilor, intr-o
manieră non-birocratică” (sursa: EC).



VOUCHERE TIC: DE LA FURNIZORI CĂTRE IMM-uri

BENEFICIARII SCHEMEI DE VOUCHERE TIC

 Micro-întreprinderile și IMM-urile

 Furnizori de servicii TIC

 Companii sau organisme publice din UE.

 Capabile să furnizeze serviciile solicitate, la prețuri de piață.

 Selectate și autorizate de OI pe bază de criterii transparente.

TIPURI DE SERVICII FURNIZATE

“ No-web to Low-web”

IMM-uri ce caută prezență pe 
web și/sau cu  puține 

cunoștințe TIC 

“Low-web to Medium-web”

IMM-uri care vor să inoveze 
folosind TIC pentru mărirea 

producției/vânzărilor

“ Medium-web to High-web”

IMM-uri care vor inovație de 
ultimă oră 



Acces la internet, site web

Studii pentru poziționarea pe piața digitală (servicii
consultanță), realizarea profilului de client, dezvoltarea
de strategii de marketing online.

Poziționare și analiză web (SEO, SEM)

Tehnologii TIC pentru managementul afacerii (CRM, ERP 
etc.)

Plați online și platforme e-commerce 

VOUCHERE: TIPURI DE SERVICII (exemple)



VOUCHERE TIC – PAȘII DE PROCES (autorități)

PASUL 1: ALEGEREA SCHEMEI DE VOUCHERE

• Voucherele TIC sunt eligibile pentru finanțare prin FESI 2014-2020

• Fiecare stat membru/ regiune poate decide să folosească acest instrument,
pentru a gestiona parte din fondurile destinate IMM-urilor

PASUL 2: IDENTIFICAREA UNUI ORGANISM DE IMPLEMENTARE (OI)

• Rol: broker între IMM și furnizorii de servicii

• Independent de furnizorii de servicii (minister/ agenție TIC, agenție de dezvoltare
regională, universitate, cluster IT etc.)

• Capacitate tehnică și administrativă

PASUL 3: ADAPTAREA SCHEMEI LA REALITATEA LOCALĂ

• Focus pe nevoile și oportunitățile specifice IMM-urilor dintr-o anumită regiune –
consultare extinsă a tututor actorilor implicați

• Definirea grupului țintă, selectarea furnizorilor TIC și a portofoliului de servicii
disponibile



1. SOLICITAREA VOUCHER-ului

Plan de business (3-5 pagini)
depus la Organismul de
Implementare.

2. SELECTAREA APLICAȚIEI ȘI 
ALOCAREA VOUCHER-ului

Decizia OI (5-10 zile) pe principiul
”primul venit, primul servit” (și pe
baza unui punctaj minim de
calitate).

3. FOLOSIREA VOUCHER-ului

IMM-ul achiziționează serviciile
de la furnizorii acreditati în
prealabil.

4. PLATA

Rambursarea valorii voucher-ului 
poate fi solicitată fie de către 
IMM, fie de catre furnizorul de 
servicii. 

VOUCHERE TIC – PAȘII DE PROCES (IMM-uri)



VOUCHERE TIC
Exemple de bune practici



EXTREMADURA, SPANIA



VOUCHERE TIC– EXTREMADURA 

Numele schemei: EXTREME@TIC

Autorități

responsabile:

Guvernul regional (Departamentul de TIC) și compania publică

regională AVANTE

Buget alocat (2007-

2013)

€ 1.2M (80% contribuție FEDR)

Valoare voucher: € 5 000 (acoperire a 80% din cheltuieli)

Aplicații depuse: Peste 600, buget solicitat: € 3M

Aplicații selectate: Approx. 300

Selecția și acreditarea 

furnizorilor:

 3 ani experiență în domeniul serviciilor descrise anterior

 Pentru experți: diplomă universitară acreditată, cel puțin 3

ani experiență, 5 proiecte de referință pe tipul serviciilor

listate mai sus

 Subcontractarea nu a fost permisă

 Acreditarea: valabilă 2 ani

 32 furnizori acreditați

2014-2020: € 8.4M alocați pentru continuarea pilotului

http://www.extremaduraavante.es/index.php/innovacion/plan-de-innovacion-para-la-pyme/cheques-tic


Februarie 2014

• Publicarea
regulamentului 
de funcționare 
a schemei de 
vouchere

Martie 2014

• Startul 
procesului de 
acerditare a 
furnizorilor TIC

Mai 2014

• Publicarea 
listei 
furnizorilor 
acreditați

Septembrie 2014

• Startul evaluării 
aplicațiilor

Septembrie 2014

• Apelul pentru 
vouchere inchis

August 2014

• Apelul pentru 
vouchere 
deschis

Noiembrie 2014

• Publicarea listei de 
aplicații selectate

On-going

• 4 luni pentru furnizarea 
serviciilor

EXTREMADURA – PAȘII DE PROCES



MURCIA, SPANIA



Numele schemei: CHEQUETIC

Autorități responsabile: INFO Instituto de Fomento

Buget alocat (2007-

2013):

€ 0.3M

Valoare voucher: € 7 500 (75% contribuție FEDR )

Aplicații depuse: 482

Tipuri de servicii: TIC 1: Servicii pentru îmbunătățirea proceselor interne:

 Managementul Relației cu Clientul (CRM)

 Planificrea Resurselor

 Managementul Proceselor

TIC 2: Servicii pentru implementare e-commerce:

 Site e-commerce (rețele sociale & instrumente analitice)

 Aplicații e-business pentru tablete și telefoane

Selecția și autorizarea 

furnizorilor:

 Selecția furnizorilor a fost facută în același timp cu procesul de aplicare a solicitărilor

de vouchere ale IMM-urilor.

 Din 100 cereri de acreditare, doar 19 au fost aprobate.

Costuri pentru 

administrarea schemei:

 Definirea și lansarea schemei – € 3 500 EUR

 Evaluarea furnizorilor și derularea plăților – € 20 000

 Staff – € 7 000

 Marketing și diseminare – € 8 000

2014-2020:  € 14M indicative budget

VOUCHERE TIC– MURCIA 

http://www.institutofomentomurcia.es/web/innova/chequetic


IMM plătește 25% din costuri + TVA către furnizor(i). INFO plătește restul de
75% odată cu justificarea proiectului.

MURCIA – SISTEMUL DE PLATĂ AL VOUCHERELOR 



MURCIA – REZULTATE PRELIMINARE

TIC 1: Servicii pentru îmbunătățirea 

proceselor interne

 Îmbunătățirea proceselor de luare

a deciziilor

 Reducerea costurilor de

management

 Reducerea costurilor de producție

prinn optimizarea proceselor

 Reducerea cu 25 - 30% a timpului

ocupat cu chestiuni administrative

TIC 2: Servicii pentru implementare e-

commerce

 Acces la clienți noi

 Integrarea proceselor interne

 Crearea de noi oportunități de

business prin Internet

 Internaționalizare

 Integration with internal processes

Autoritățile din Murcia asigură asistență tehnică altor regiuni din UE, pentru aplicarea

voucherelor: Friuli, Accio, Catalonia, Ministerul Economiei din Grecia etc.



VOUCHERE TIC – ALTE EXEMPLE 

Marche, Italia:
 WIDER 
 INNOVAGE
 SEE-INNOVA

Scoția: 
http://www.digi
talscotland.org/
businesses

http://www.wider-project.eu/
http://www.innovage-project.eu/
http://www.seeinnova.eu/
http://www.digitalscotland.org/businesses


VOUCHERE TIC

Câteva reflecții...



VOUCHERE – BENEFICII PENTRU ACTORII IMPLICAȚI

Pentru IMM-uri:

Simplu si accesibil

Condus de cerere și de nevoile reale ale IMM-urilor

Facilitează procesul de achiziție a soluțiilor TIC

Generează rezultate concrete și scad incertitudinea legată
de oportunitatea investiției

Acces la servicii de calitate și la un preț competitiv

Pentru Furnizori:

Sursă nouă de venituri

Generează volum de vânzări

Proces simplificat

Pentru Autorități:

Costuri scăzute

Un impact puternic + timp scurt de implementare



VOUCHERE: LECȚII ÎNVĂȚATE și FACTORI DE SUCCES

DEFINIREA SCHEMEI ÎN FUNCȚIE DE NEVOILE REALE ALE IMM-URILOR 

EVAUARE PERMANENTĂ A SCHEMEI ȘI AJUSTARE CORESPUNZĂTOARE

MARKETING-UL ESTE ESENȚIAL 

(AUTORITĂȚI + FURNIZORI/ CAPILARITATE)

CLIMAT DE ÎNCREDERE

CORECTITUDINE ȘI TRANSPARENȚĂ

COMPLEMENTARITATE CU ALTE MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU IMM-URI

CALITATEA SISTEMULUI DE CERTIFICARE A FURNIZORILOR - SISTEM CARE AR TREBUI SĂ  STIMULEZE 
CONCURENȚA REALĂ DINTRE FURNIZORI

PLATA RAPIDĂ A VOUCHER-ULUI – ESENȚIALĂ PENTRU A REDUCE POVARA FINANCIARĂ A FURNIZORULUI

ASIGURAREA ECHILIBRULUI DINTRE INTERESELE IMM-URILOR ȘI CELE ALE FURNIZORILOR IT



Vă mulțumesc 
pentru 

atenție!
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T: +32 (0) 2 230 7439 E: info@schumanassociates.com

Anca-Andreea Călugăru
anca@schumanassociates.com
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