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Înfiinţată în
1999, ADR
Vest are
următoarele
atribuţii:

Management fonduri europene

Planificare regională 

Atragere investiţii străine  

Servicii de sprijin pentru companii 

Suport pentru inovare 

Proiecte, relaţii internaţionale, 
clustere



ADR Vest
Autoritate de Management

Elaborează
şi negociază
cu CE POR
Vest 2021-

2027 

Elaborează
ghidurile

solicitantului
 

Evaluează şi
contractează

proiectele
depuse  

 
 

Gestionează şi
monitorizează
implementare
a proiectelor

 
 

Efectuează
plăţi către
beneficiari

 



POR Vest 2021-2027
 

 





9,2% din total întreprinderi, 10%
din angajaţi şi 8,7% din cifra de
afaceri

26 IMM la 1.000 locuitori, faţă de
56 în UE 27 

Rata de supravieţuire, în primii trei
ani de la înfiinţare: 58% faţă de 75%
în UE 27

Productivitate muncii la 40% faţă  
de UE 27

Caracteristici
IMM 
în Regiunea Vest



Creşterea capacităţii regionale de inovare 

Nevoie identificată (1)

MĂSURI PROPUSE: 
Dezvoltarea
ecosistemului
regional de
inovare

Îmbunătăţirea
parteneriatul
ui între IMM-
uri, institute
de cercetare
şi universităţi

Transfer
tehnologic

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113


Crearea de noi întreprinderi şi creşterea ratei
lor de supravieţuire
 

Nevoie identificată (2)

MĂSURI PROPUSE

Dezvoltarea
ecosistemului:
Incubatoare,
clustere, reţele

Servicii noi
pentru
întreprinderi 

Sprijin pentru
întreprinderi noi
şi suport
personalizat, în 
 Caraş-Severin şi
Hunedoara

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113


Investiţii pentru IMM-uri

 

Nevoie identificată (3)

MĂSURI PROPUSE 
Investiţii pentru
îmbunătăţirea
productivităţii şi
competitivităţii:

          - active corporale
          - active necorporale
          - acces la servicii
                                  

Măsuri adresate
IMM-urile pentru
creşterea
intensităţii
tehnologice

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit%23gid=69851113


Creşterea accesului la finanţare

 

Nevoie identificată (4)

Fonduri
nerambursabile: 
 grant-uri

         
                                  

Noi forme de
finanţare -
instrumente
financiare

MĂSURI PROPUSE 



Evaluate ex-ante
 

 



Evaluarea ex-ante: 

identifică deficitul de finanţare;

valoarea necesară pentru instrumentele

financiare;

cele mai potrivite instrumente financiare;

grupul ţintă pentru acordarea finanţării;

impactul asupra programului.



Constatări
ale evaluării 
ex-ante (1)

Oferta naţională de instrumente de
îndatorare, împrumuturi şi garanţii, 
 bine dezvoltată

Investiţii reduse prin equity în
companii tinere comparativ cu alte ţări
din Europa Centrală şi de Est - Polonia,
Ungaria sau Estonia

Necesarul de finanţare prin equity la
nivel regional este de cca. 1 mld. Euro 

Nu există bănci regionale



 
 

Singura ofertă de equity
la nivel regional este

Angel Investing Platform
Growceanu.

Lipsă de finanţare pentru
companii tinere cu produse şi
servicii inovative şi care
utilizează tehnologii noi, care
au expunere internaţională şi
care au capacitatea de a
deveni întreprinderi cu
creştere mare.



Instrumente financiare
prin POR Vest 2021-2027

 

 



Equity = capital financiar oferit
companiilor cu risc ridicat şi

potenţial mare de dezvoltare, în
schimbul dreptului de proprietate
asupra unei părţi echivalente din

capitalul întreprinderii 



Ce presupune finanțarea prin
equity?

Vânzarea unei părţi
din companie în
schimbul unei
investiţii pentru
accelerarea
creşterii afacerii

Scopul: realizarea de
noi produse,
extinderea pieţei,
achiziţionarea şi
implementarea de
tehnologii
transformatoare

Investitorii finanţează
compania pentru a
obţine o parte din
dividente şi a vinde în
final acţiunile
deţinute în companie
pentru a face profit



Ce presupune finanțarea prin
equity?

05

Sumele puse la
dispoziţia companiei
pentru dezvoltare vor fi
rambursate doar la
ieşirea din contractul de
finanţare - exit

Investiţia prin equity
aduce în plus: acces la
cunoştinţele, contactele şi
experienţa investitorilor,
pentru a descoperi noi
oportunităţi de creştere a
afaceri



Instrumente propuse:

Alocare:  8,5 mil Euro
Leverage efect: min. 1,29

INSTRUMENTUL DE
ACCELERARE 
(ACCELERATOR
COMBINAT CU GRANT
ŞI FOND SEED)

INSTRUMENTUL DE
VENTURE CAPITAL

Alocare:  28,3 mil Euro
Leverage Efect: min. 1,53



ACCELERATOR COMBINAT CU
GRANT ȘI FOND SEED

Destinatarii finanţării

Start-up-uri cu produse şi servicii inovative şi/sau  care
utilizează tehnologii noi cu potenţial mare de creştere.

Etapa de accelerare

Finanţare pentru dezvoltarea produselor/serviciilor;
Sprijin în construirea produsului şi a planului de
afaceri;
Acces la mentori (experţi în industrie);
Soluţii de marketing;
Posibilitatea de a atrage alţi investitori;
Evenimente de networking locale şi internaţionale.



ACCELERATOR COMBINAT CU
GRANT ȘI FOND SEED

Destinatarii finanţării

Cele mai bune IMM-uri din accelerator sau alte
firme cu potenţial mare de dezvoltare.

Finanţare prin fonduri seed
Finanţare pentru dezvoltarea produselor/serviciilor;
Sprijin tehnic şi managerial pentru dezvoltare. 



INSTRUMENT DE VENTURE
CAPITAL

Destinatarii finanţării
Companii mici cu un potenţial de creştere foarte
mare sau companii care au crescut rapid şi au
premise să crească în continuare.

Finanţare pentru firme cu potenţial mare de
dezvoltare; 
Sprijin tehnic şi managerial pentru dezvoltare;
Transfer de know-how pentru eficientizarea
operaţiunilor;
Expertiză în management;
Networking pentru accesarea de noi pieţe.

Finanţare prin venture capital



Avantaje pentru IMM-uri

Finanțare între 20.000-200.000 euro pentru start-

up-urile din accelerator și până în 1.500.000 euro

pentru IMM-uri prin finanțările seed și fondul de

venture capital;

Transfer the know-how și expertiză;

Creștere rapidă a valorii businessului și potențial 

 pentru internaționalizarea afacerii.

 



Selecţia beneficiarilor
finali - IMM

Selecţia transparentă a
intermediarilor
financiari - fond
manager

Pașii următori 

Finalizare analiza ex-
ante 



 

#Become an UNICORN
FINANŢĂM

BUSINESSUL TĂU



Vă mulţumim! 

Telefon

+0256 491 923

Pagină web 

www.adrvest.com 

Adresă

Str. Gheorghe Lazăr nr. 14
300080, Timişoara, România


