Clarificări privind activităŃile de cooperare transnaŃională în cadrul proiectelor POSDRU
După cum se precizează în GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIłII GENERALE, 3.1. Obiectiv
general, Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013 stabileşte intervenŃiile FSE în
România în domeniul dezvoltării resurselor umane, indicând astfel orientarea clară a finalităŃii şi
efectelor cheltuirii banilor alocaŃi prin POSDRU 2007-2013 spre investiŃia în capitalul uman,
modernizarea sistemelor de educaŃie şi formare profesională, creşterea accesului la ocupare şi
consolidarea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile, din România.
Documentul Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, la Cap. I. Introducere,
Punctul B. Teme şi Obiective Orizontale precizează că “scopul cooperării trans-naŃionale si
inter-regionale este de a contribui la cresterea calităŃii în politica de ocupare si la
implementarea unor reforme importante folosind experienŃa altor Ńări prin activităŃi
comune ale persoanelor, administraŃiilor, partenerilor sociali, ONG-urilor si ale altor organizaŃii
cu atribuŃii în domeniul ocupării, incluziunii sociale si formării profesionale”.
De asemenea, în GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIłII GENERALE, 1.2. Tipuri de proiecte
se precizează: “Pentru toate DMI din cadrul POS DRU se pune accent pe promovarea
parteneriatului, inclusiv promovarea cooperării transnaŃionale, atât în cadrul proiectelor
strategice, cât şi în cadrul proiectelor de grant” iar la 4.2 Eligibilitatea proiectului sunt
stabilite criterii eliminatorii, dintre care pe primul loc este menŃionat criteriul privind relevanŃa
proiectului pentru obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenŃie.
La subcapitolul 5.3.1 ContribuŃia proiectului la promovarea temelor şi obiectivelor
orizontale, punctul privind Abordarea transnaŃională şi interregională sunt aduse noi
precizări privind conŃinutul activităŃilor de cooperare transnaŃională:
“FSE va sprijini iniŃiative transnaŃionale şi interregionale, în special prin schimbul de informaŃii,
experienŃă, rezultate şi bune practici şi prin dezvoltarea abordărilor complementare şi acŃiunilor
coordonate sau comune. FinanŃarea acŃiunilor transnaŃionale şi interregionale contribuie la
promovarea şi susŃinerea inovării prin schimbul de experienŃe privind activităŃile inovatoare în
ceea ce priveşte ocuparea, identificarea şi implementarea celor mai bune practici privind crearea
unor locuri de muncă mai multe şi mai bune, consolidarea politicilor şi practicilor în ceea ce
priveşte ocuparea şi dezvoltarea reŃelelor la nivel european, precum şi consolidarea capacităŃii
organizaŃiilor de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale. Prin POS DRU
sunt finanŃate proiecte privind sprijinirea iniŃiativelor transnaŃionale şi a
parteneriatelor la nivel european, urmărindu-se astfel dezvoltarea resurselor umane şi
crearea unei pieŃe a muncii inclusive, dezvoltarea programelor comune pentru promovarea
ocupării, dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminării şi a inegalităŃilor pe piaŃa
muncii, înfiinŃarea de parteneriate pentru schimbul de experienŃă în ceea ce priveşte
adaptarea formării profesionale la noile tehnologii, promovarea transferului de expertiză
privind incluziunea şi ocuparea şomerilor de lungă durată şi dezvoltarea studiilor transnaŃionale
comparative”.
În consecinŃă, având în vedere cele prezentate anterior, în situaŃia în care un proiect îşi propune
sa realizeze orice tip de activităŃi cu caracter transnaŃional (de exemplu: participare la
programe FPC desfăşurate în România sau în UE, schimb de experienŃă şi diseminare de bune
practici) în absenŃa unui acord de parteneriat încheiat cu entităŃi înregistrate în statele
membre ale Uniunii Europene, acel proiect va fi considerat neeligibil, chiar dacă activităŃile
respective sunt menŃionate ca eligibile în Ghidul Solicitantului–CondiŃii specifice publicat pentru
cererea de propuneri de proiecte în cadrul căreia a fost depus proiectul.

