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Fondurile structurale – prioritate na]ional`

În climatul economic [i social de ast`zi, când atât 
companiile private cât [i institu]iile publice fac fa]` cu 
greu cheltuielilor opera]ionale [i au bugete minimale 
pentru investi]ii, atragerea finan]`rilor din fonduri 
structurale reprezint` o prioritate [i în acela[i timp o 
solu]ie salvatoare. 

Pentru companiile private, accesul la finan]`ri 
nerambursabile pentru derularea unor investi]ii le 
confer` un important avantaj competi]ional. Iar pentru 
institu]iile publice, posibilitatea de a-[i multiplica 
bugetele  [i de a derula astfel proiecte imposibil de 
realizat altfel.

În fond, scopul fondurilor structurale este chiar acesta: 
de a sus]ine investi]iile în proiecte cu valoare economic` 
[i social`. Iar primul pas pentru a ob]ine o finan]are 
pentru proiectul t`u este s` î]i propui acest lucru.

Proiectele finan]ate – responsabilitate 
pe termen lung

Ob]inerea [i utilizarea unei finan]`ri din fonduri 
structurale este un proces pe termen lung, care implic` 
mult` responsabilitate, atât pentru consultantul 
care preg`te[te proiectul pentru finan]are, cât [i 
pentru beneficiarul finan]`rii. Din acest motiv, este 
recomandabil s` existe o rela]ie formal` între cele dou` 
p`r]i, pân` la finalizarea proiectului [i rambursarea 
cheltuielilor eligibile.

Ciclul unui proiect realizat cu fonduri structurale 
presupune 3 activit`]i majore:
• Ob]inerea finan]`rii
• Realizarea achizi]iei publice
• Cheltuirea fondurilor structurale

Infinio™ ofer` celor ce doresc finan]area proiectelor din 
fonduri europene o abordare integrat` [i un angajament 
pe întreg procesul de ob]inere [i cheltuire a fondurilor 
structurale. Dispunând de consultan]i ce acoper` toate 
activit`]ile proiectului de finan]are, Infinio™ ofer` 
flexibilitate, orientare pe industrii [i acoperire na]ional̀ .
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Ob]inerea finan]`rii

Ideea unui proiect de finan]are porne[te din nevoia 
identificat` \n activitatea proprie. Infinio™ v` ajut` s` 
contura]i nevoia [i v` ofer` solu]ia. 
Infinio™ polarizeaz` o echip` cu cei mai buni 
consultan]i din fiecare domeniu necesar elabor`rii unui 
proiect pe fonduri structurale. Aceasta include speciali[ti 
în fonduri structurale, cu vast` experien]` atât în scrierea 
dar [i în evaluarea acestui tip de proiecte, speciali[ti 
tehnici pe domeniile de activitate specifice proiectului, 
juri[ti [i economi[ti.

Prin folosirea consultan]ilor potrivi]i, Infino™ face 
ca ob]inerea unei finan]`ri din fonduri europene s` 
fie accesibil` [i facil`. Pe scurt, aceasta se reduce la 
identificarea ideii “câ[tig`toare” [i execu]ia perfect` 
a unei proceduri: justificarea exhaustiv` a proiectului, 
beneficiile economice [i/sau sociale ale proiectului, 
coeren]a execu]iei proiectului, resursele utilizate, bugetul 
[i managementul de proiect realist. 
Acestea conduc la maximizarea punctajului proiectului 
[i implicit la un procentaj mare de succes în ob]inerea 
finan]`rii.

Realizarea achizi]iei publice

Dup` ob]inerea finan]`rii, beneficiarul trebuie s` se 
asigure c` va selecta cel mai bun furnizor sau cele mai 
bune resurse care s` duc` la finalizarea cu succes a 
proiectului, în condi]iile contractului de finan]are.

Infinio™ dispune de speciali[ti în achizi]ii publice cu 
expertiz` unic` ce pleac` de la elaborarea 
legisla]iei na]ionale în domeniul achizi]iilor publice pân` 
la participarea la evaluarea licita]iilor publice, precum [i 
de juri[ti sau exper]i tehnici. 

Ace[tia garanteaz` elaborarea documenta]iei 
achizi]iei publice pentru a atinge cele 3 obiective 
necesare în aceast` faz`:
• Conformitatea cu legisla]ia achizi]iilor publice
• Conformitatea cu documenta]ia de finan]are [i 
   contractul de finan]are
• Stabilirea criteriilor pentru a conduce la selec]ia celui 
   mai bun furnizor
De asemenea, consultan]ii Infinio™ asigur` serviciile de 
asisten]` pe înteaga perioad` de evaluare a ofertelor.

Cheltuirea fondurilor structurale

Aceast` activitate necesit` aten]ie special`, pentru
a asigura cheltuirea banilor conform contractului de 
finan]are [i a realiza rambursarea f`r` probleme a 
sumelor cheltuite.

Pentru realizarea investi]iei beneficiarul trebuie s` 
asigure un ciclu perfect planificare-execu]ie-control, 
în conformitate cu contractul de finan]are. Respectarea 
planului de proiect [i obiectivelor investi]iei precum [i 
asigurarea tuturor elementelor pentru auditabilitatea 
financiar` [i tehnic` a proiectului reprezint` aspecte 
critice ale acestei faze.

Prin activitatea de management de proiect, Infinio™ 
preia responsabilitatea execu]iei acestor 
activit`]i. Infinio™ dispune de manageri de proiect 
certifica]i în metodologiile europene pentru 
management de proiect [i de personal cu competen]e 
variate specifice diverselor tipuri de proiecte. 
Având experien]a proiectelor derulate anterior, 
managementul proiectului asigurat de Infinio™ ofer` 
o abordare „best-practice” ce minimizeaz` riscurile 
asociate realiz`rii proiectului [i implicit siguran]a 
ramburs`rii de c`tre finan]ator a tuturor cheltuielilor 
eligibile prev`zute ini]ial.
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Servicii   Detalii

Idee de proiect [i 
op]iuni de finan]are

• În]elegerea activit`]ii/nevoilor beneficiarului [i identificarea proiectelor cu     

   poten]ial maxim de finan]are

• Prezentarea domeniilor/opera]iunilor eligibile pentru ob]inerea finan]`rii

• Condi]ii preliminare necesare pentru ob]inerea finan]`rii

Elaborare studiu 
de fezabilitate

• Elaborarea studiului de fezabilitate sau a analizei necesit`]ilor

• Consultan]` pentru elaborarea planului de afaceri

• Analiza economic` a investi]iei (cost-beneficiu)

Elaborare proiect 
tehnic

• Definirea alternativelor proiectului tehnic [i eviden]ierea cheltuielilor 

   eligibile/neeligibile 

• Elaborarea proiectului tehnic ales

Elaborare cerere 
de finan]are

• Completarea cererii de finan]are [i asisten]` pentru elaborarea/ob]inerea 

   tuturor documentelor solicitate, în plus fa]` de cererea de finan]are

• Depunerea on-line a cererii de finan]are

Suport pentru 
achizi]ii publice

• Suport pentru elaborarea documenta]iei de atribuire – corelarea cu 

   documenta]ia pentru finan]are

• Asisten]` în evaluarea ofertelor

Management 
de proiect

• Managementul proiectului conform procedurilor specifice proiectelor cu 

   finan]are european`

• Asisten]` în completarea cererilor de prefinan]are [i de rambursare cheltuieli
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