POR Vest 2021-2027
Instrumente financiare

Sprijinim IMM-urile inovative să se dezvolte rapid!

Obiectivul de politică 1
O Europă mai competitivă și mai inteligentă

Prioritatea 1
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și
întreprinderi dinamice

Obiectivul specific 1.3
Creșterea competitivității și productivității IMM-urilor

Alocare financiară
36,77 milioane euro

Tipologii de instrumente financiare
Vor fi finanțate investițiile corporale și necorporale, capitalul de
lucru dar și orice alte acțiuni care permit implementarea planului de
afaceri, pe baza căruia va fi posibilă creșterea rapidă a valorii
business-ului și internaționalizarea afacerii;
Finanțarea se va face prin două instrumente:
1. Instrument

de

capital

de

risc

de

accelerare

a

afacerilor

(Accelerator combinat cu grant și fond seed);
2. Instrument de venture capital.

Beneficiari eligibili
Pentru instrumentul de accelerare a afacerilor: Start-up-uri care au
nevoie

de infuzie de capital pentru dezvoltarea produselor și

serviciilor inovative proprii;
Pentru venture capital: IMM-uri cu produse și servicii inovative și/sau
care utilizează tehnologii noi și care au potențial mare de creștere și
de internaționalizare.

Valoare sprijin rambursabil
Valoarea sprijinului rambursabil depinde de stadiul de dezvoltare (pre-seed, seed,
early stage);
20.000 - 200.000 euro (start-up-urile din accelerator);
500.000-1.000.000 euro pentru finanțările seed
până la 1.500.000 - 2.000.000 euro pentru finanțările prin venture capital.

Dată depunere proiecte
După semnarea contractului între Autoritatea de Management (AM) și Fondurile
Manager selectate, care vor administra în numele și contul AM cele două instrumente
financiare.
Datele pentru transmiterea cererilor de finanțare și formatul acestora vor fi stabilite
de Fondurile Manager, conform regulilor și strategiilor de implementare proprii.

Indicatori
Întreprinderi care beneficiază de sprijin;
Locuri de muncă create.

Bine de știut
Instrumentele financiare vor finanța IMM-urile prin investiții de capital de risc
(equity) care reprezintă capitalul financiar oferit companiilor cu risc ridicat și
potențial crescut de dezvoltare, în schimbul dreptului de proprietate asupra unei
părți echivalente din capitalul întreprinderii respective;
Cererile de finanțare vor fi adresate Fondurilor Manager conform regulilor și
cerințelor acestora;
Selectarea Fondurilor Manager de către Autoritatea de Management POR se va
realiza prin achiziție publică:
Fondul Manager este o entitate privată care ia toate deciziile de investiții cu
diligența unui manager profesionist cu bună credință și este independent din
punct de vedere economic și juridic de Autoritatea de Management POR;
Finanțarea se va face pe baza unei cereri de finanțare elaborată conform solicitării
Fondului Manager. Investiția în equity furnizată și partea de capital solicitată în
schimb va fi negociată cu Fondul Manager, caz cu caz.
Rambursarea finanțării se va face în baza unei strategii de ieșire (exit) propusă
încă din momentul semnării contractului de finanțare (achiziția înapoi de către IMM
a părții de capital, achiziția de către altă companie sau fond de investiții a acelei
părți de capital sau a întregii companii, listarea la bursa de valori sau pe piața
alternativă AeRO).

Provocări
Întreprinderile din regiune sunt specializate în domenii cu valoare
adăugată scăzută și medie. Sunt puține companii inovative sau
specializate în domenii economice de vârf;
Rata de supraviețuire a IMM-urilor din regiune redusă față de
nivelul național;
Numărul întreprinderilor cu creștere mare este redus și în continuă
scădere;
Firmele din regiune sunt puțin familiarizate cu instrumentele
financiare;
Firmele nu au cunoștințe suficiente pentru prezentarea companiei
astfel încât să devină interesantă pentru fondurile de capital de
risc.

Beneficii
Instrumentele financiare propuse furnizează

finanțare pentru

dezvoltarea companiilor care în mod normal nu sunt considerate
eligibile pentru finanțare bancară sau pentru care finanțarea
bancară nu este suficientă;
În timp ce utilizarea unui credit presupune rambursarea acestuia în
rate periodice cu dobândă, finanțarea prin equity presupune sume
mari de bani puse la dispoziția companiei pentru a se dezvolta fără
obligația de rambursare, până la ieșirea din finanțare (exit);
Finanțarea

prin

equity

oferă

condițiile

concentrarea tuturor resurselor

necesare

pentru

pentru creșterea afacerii și

atingerea obiectivelor;
Implicarea Fondului Manager se traduce în transfer de know-how
și operațiuni mai eficiente, consolidând expertiza în management,
oferind îmbunătățiri operaționale și ajutând companiile să acceseze
noi piețe;
În

accelerator,

antreprenorii

beneficiază,

pe

lângă

investiții

financiare, de acces la mentori (experți în industrie), asistență în
construirea produsului și modelului de afaceri, posibilitatea de a
atrage alți investitori prin prezentarea la „zile demo”, participare
ulterioară la evenimente de networking locale și internaționale.
În plus, companiile au și alte avantaje cum ar fi: creșterea ratingului
de credit și deci îmbunătățirea condițiilor pentru obținerea altor
credite, diversificarea surselor de finanțare, creșterea fluxului de
numerar disponibil pentru companii.

Știați că...
Singurii investitori prin equity în regiunea Vest sunt Business
Angels;
ADR Vest dorește să dezvolte cultura financiară în regiune și
de aceea a propus introducerea acestui tip de finanțare în
Regiunea Vest;
Instrumentele financiare prin participarea investitorilor privați
ajută

la

multiplicarea

resurselor

disponibile.

Pentru

instrumentele propuse se așteaptă o creștere cu peste 50% a
sumelor puse la dispoziție prin fondurile europene (leverage);
Prin caracterul lor reutilizabil (revolving), sumele rambursate
vor putea fi utilizate și după finalizarea exercițiului financiar
(după 2030) probabil într-un fond de equity similar pentru
dezvoltarea în continuare a IMM-urilor din Regiunea Vest;
ADR Vest a organizat conferința „Finanţăm businessul tău“ în
cadrul cărei au fost prezentate tipurile de instrumente
financiare și oportunitățile care se vor crea pentru IMM-urile din
Regiunea Vest, dar și exemple și povești de succes. Prezentările
din cadrul conferinței pot fi consultate pe pagina web a ADR
Vest, aici.
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Acest material reprezintă o sinteză a tipologiei de finanțare conform versiunii de lucru 3 a POR Vest 2021- 2027 și va fi
actualizat pe măsură ce se modifică programul de finanțare. Pentru a verifica criteriile de eligibilitate, modalitatea de
depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia.

