A NEW ONLINE instrument for investors in the
North-West Region
Romania

INSTRUMENTE FINANCIARE INOVATOARE

INNOVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

Cadrul general

General framework

Accesul la finanțare reprezintă cea de-a doua problemă majoră cu care se confruntă mediul de afaceri, de la start-up-uri la întreprinderi mari.  Astfel, pentru a simplifica și facilita accesul la finanțare al
întreprinderilor, indiferent de dimensiunea lor, Uniunea Europeană pune
la dispoziția mediului de afaceri instrumentele financiare inovatoare.
Acestea reprezintă o modalitate de a acorda sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene prin intermediul împrumuturilor, microcreditelor, garanțiilor, capitalurilor (capital de risc, capital inițial
”seed”, capital de pornire ”start-up”) pentru implementarea de proiecte.
Pot fi folosite într-un mod complementar cu instrumentele de finanțare           
nerambursabile pentru investiții (ex. granturi/subvenții). Instrumentele
financiare sunt gestionate, în general, de către băncile din sectorul          
public sau privat ori de către alți intermediari financiari. Aprobarea finală
a finanțării este responsabilitatea exclusivă a intermediarilor financiari.

Access to financing represents the second major issue faced
by business actors ranging from start-ups to large enterprises. Therefore,
in order to simplify and facilitate enterprises’ access to financing, irrespective of their size, the European Union brings innovative financial instruments closer to business actors. They represent a means of granting
EU-budget based financial support through loans, micro credits, guarantees as well as capital (risk capital, seed capital, start-up capital) in order
to underpin project implementation. They are complementary with non-refundable financial instruments for investments (e.g. grants or subsidies).
Such
financial
instruments
are
mainly
managed
by the public or private banking system or by other financial intermediaries. The final admission to financing falls   under the exclusive responsibility of financial intermediaries.

Scopul utilizării instrumentelor financiare inovatoare

Purpose of innovative financial instruments

Utilizarea acestor instrumente are ca scop stimularea
economiei reale prin facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi, precum și atragerea unor fonduri suplimentare, mai ales
private, în domenii relevante (cercetarea-dezvoltarea și inovarea,
infrastructură etc.), percepute de către investitori ca fiind riscante.
Acestea pot sprijini proiectele viabile financiar, deschizând noi
oportunități de piață, pe termen lung. De asemenea, pot crea oportunități
pentru intermediarii financiari (ex. bănci) și pentru investitori, contribuind la creșterea atractivității unor investiții prin împărțirea riscurilor, dar
și datorită participării sectorului public în implementarea instrumentelor
financiare. Mediul de afaceri are la dispoziție o varietate de instrumente
financiare oferite în cadrul diverselor programe de finanțare ale UE.

Such instruments are meant to support real economy by
providing enterprises’ access to financing, as well as obtaining additional funds, namely private ones in relevant domains of activity
perceived by investors as being risky (research-development and
innovation, infrastructure etc.). They can support financially viable projects, thus opening new market opportunities on the long run.
Furthermore, new opportunities for financial intermediaries (e.g. banks) and investors are shaped, thus making some
investments more attractive by means of risk sharing and engaging the public sector in managing such financial instruments.
Business actors can benefit from a wide variety of financial instruments granted through various EU financing programs.

De ce susținem instrumentele financiare
inovatoare?

Why the need to promote innovative financial instruments?

Majoritatea sunt gestionate de către bănci.
Primarily managed through banks.

Sunt “magnet“ pentru investiții private.
Act as a “magnet“ for private investments.

Potrivite pentru proiectele viabile financiar.
Suitable for financially viable projects.

Sunt complementare granturilor.
Complementary with other grants.

Sunt fonduri rambursabile.
Act as refundable grants.

Sunt reutilizabile.
Can be reused.

Instrumentele financiare inovatoare oferite
Financial innovative instruments providîn cadrul programelor de finanțare ale Unied by the European Union according to its
unii Europene
financing programmes
SPRIJIN PENTRU AFACERI
EU SUPPORT FOR BUSINESS
Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor și
pentru IMM-uri (COSME)
- garanții pentru împrumuturi limitate la 150.000 EUR
- capitaluri proprii (în faza de creștere și extindere)
Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME)
- loan guarantees up to 150.000 EUR
- equity capital (for growth and expansion)

Programul ORIZONT 2020 - InnovFin:
- împrumuturi și garanții pentru întreprinderile inovatoare
- capitaluri proprii (în faza de creștere și de extindere)
- finanțarea proiectelor de cercetare și dezvoltare
Horizon 2020- Innovfin:
- loans and guarantees for innovative enterprises
- equity capital (for growth and expansion)
- financing research and development projects

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare
socială (EaSi)
- microcredite de 25.000 EUR pentru microîntreprinderi
și pentru persoanele vulnerabile care vor să înființeze o
microîntreprindere
- investiții pentru întreprinderile sociale (500.000 EUR)
Programme for employment and social innovation
- micro-credits up to 25.000 EUR available to micro-enterprises
- investments for social enterprises (up to 500.000 EUR)

Fondurile structurale și de investiții europene
- împrumuturi, garanții, finanțări cu capitaluri proprii
Mai multe informații se pot găsi pe platforma fi-compass,
dedicată serviciilor de consiliere privind instrumentele
financiare (www.fi-compass.eu)
European Structural and Investment Funds (ESI
grants):
- loans, guarantees, private equity financing
For more information, please access fi-compass platform
which provides counselling services regarding financial
instruments (www.fi-compass.eu).

Programul Europa Creativă
- împrumuturi pentru IMM-urile din sectorul culturii și creației
Creative Europe Programme
- loans available to SMEs from cultural and creative sector

Instrumente gestionate de Banca
Europeană de Investiţii
Banca Europeana de Investiţii
oferă intreprinderilor imprumuturi, capital
de risc.
Microfinanţare şi garanţii.
Fondul European de Investiţii Strategice (FEIS)
Nu este un instrument financiar per se,
dar are ca scop mobilizarea investiţiilor
private prin
intermediul instrumentelor financiare
inovatoare.

European Investment Bank and
European Investment Fund
European Investment Bank
provides enterprises loans, risk capital,
micro-financing and guarantees.
European Fund for Strategic Investments (EFSI)
does not act as a financial instrument,
yet it mobilizes private investments
through innovative financial instruments.

Platforme de investiţii
Statele membre pot participa la activităţile promovate de FEIS prin intermediul
Platformelor de investiţii, create ȋn scopul
de a sprijini grupuri de proiecte alcătuite
conform unor criterii teritoriale (ex. regionale) sau sectoriale.
Acestea reprezintă un instrument de
agregare a proiectelor de investiţii, de
reducere a costurilor
tranzacţiilor şi a informaţiilor şi de
asigurare a unei alocări mai eficiente a
riscurilor ȋntre diferiţi
investitori.

Investment Platforms
Member states can attend FEIS activities
using Investment Platforms designed to
support project groups defined by sectoral or territorial criteria (e.g. regional).
They act as an aggregation instrument
for investment projects with the purpose
of reducing costs with transactions
and information and to provide a more
efficient division of risks among various
investors.

Iniţiative ale Agenţiei de Dezvoltare Nord-Vest
Iniţiative anterioare
#investEU in Northern Transylvania.
Iniţiative curente
Acţiunea pilot pentru regiuni mai puţin
dezvoltate – DG Regio şi Politică Urbană.
Iniţiative in derulare
Un nou instrument online adresat investitorilor.

North-West Regional Development
Agency Initiatives
Previous initiatives
#investEU in Northern Transylvania.
Present initiatives
Pilot initiative for less developed regions
– DG Regio and Urban Policy.
Ongoing initiatives
A new online instrument for investors.

INFORMATIVĂ –prezintă informații și studii relevante pentru actorii
din mediul de afaceri
INFORMATIVE – presents information and relevant studies for various
business actors

DINAMICĂ- oferă pârghii pentru a reuni în timp real actorii din ecosistemul de afaceri
DYNAMIC - provides real-time leverage to bring together actors from
the business ecosystem

INTUITIVĂ – ușor de accesat și de interacționat
INTUITIVE – to access and to interact

INSTRUMENT DE MATCHMAKING –
pune în contact actorii din ecosistemul de
afaceri în vedere reunirii nevoii cu oferta de
pe piață
MATCHMAKING DEVICE -  connects
business ecosystem actors so as to facilitate matching market offers with market
requests

INTEGRATOARE –reuneşte toate
informațiile relevante și toți actorii
din ecosistemul de afaceri la un
singur loc
INCLUSIVE – brings all relevant information and business ecosystem
actors together in one place

INOVATOARE - prezintă, dezvoltă și promovează
instrumente inovatoare de finanțare pentru mediul de
afaceri
INNOVATIVE – presents, develops and promotes
innovative financial instruments for business actors

CORELATĂ CU REALITATEA și NEVOILE
PIEȚEI - cu nevoile reale ale mediului de afaceri
și cu cerințele pieței naționale și nu numai
REALITY AND MARKET-NEED BASED – connected to genuine business actors’ needs alongside internal and external market needs

A NEW ONLINE INSTRUMENT
FOR INVESTORS

CATALIZATOARE –generează și impulsionează dezvoltarea economică a
regiunii și nu numai
CATALYTIC – generates and triggers
regional economic growth

Își dorește să implementeze ideea, să creeze propria afacere de succes.
He wants to implement his idea, to create his own successful business.

El e Alex.
Meet Alex

El caută informații relevante despre piața pe care vrea să activeze.
He researches relevant information on the market he intends
to target.
Alex caută un specialist care să-l ajute în realizarea strategiei de
piață și la validarea ideii.
Alex looks for a specialist to help him outline his market strategy and
validate his idea.

Alex are o idee inovatoare.
He has an innovative idea.

Odată ideea validată, el realizează prototipul pentru produsul său inovator.
Once the idea is validated, he develops the prototype for his
innovative product.

El are nevoie de o nouă locație pentru investiția pe care dorește să o
dezvolte.
He needs a new location for the investment he intends to develop.
Alex identifică și analizează toate soluțiile de finanțare, pentru ca ideea lui să devină
una de succes.
Alex identifies and analyses all financing solutions so that his idea becomes successful.
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Afacerea lui Alex are nevoie, nu în ultimul rând, de personal specializat.
Alex’s business requires, among others, specialised personnel.

Alex cunoaște importanța încheierii unor parteneriate solide. Acestea vor aduce
sustenabilitate afacerii sale.
Alex realises the importance of solid partnerships. These will bring sustainability to
his business.
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Toate soluțiile la nevoile lui Alex sunt disponibile într-un singur
loc: platforma pentru investiții dezvoltată de ADR Nord-Vest!
All solutions to Alex’s needs can be found in one place: the investment platform developed by North-West RDA!

Sprijinim investiţiile şi
inovarea în regiunea
Nord-Vest
We encourage
investments and
innovation in
North-West Region

Asigurăm acces interactiv la multiple soluţii
pentru finanţare, în
special instrumente
financiare inovatoare.
We grant interactive
access to multiple
financing options, in
particular innovative
financial instruments.

Intermediem accesul
la parcuri industriale,
terenuri, clădiri gestionate de administraţii
publice.
We intermediate access to industrial parks,
land and buildings  
managed by public
authorities.
Compatibilizăm cererea
cu oferta de forţă de
muncă.
We bring together  labour market needs and
the available labour
force.

Facilităm procesul de
match-making în interiorul ecosistemului de
afaceri.
We facilitate
match-making within
the business ecosystem.

Dinamizăm ecosistemul
de inovare.
We animate the innovation ecosystem.

Oferim soluţii inteligente pentru colaborarea
în timp real între mediul
de afaceri şi entităţile
publice relevante.
We offer intelligent
solutions for real-time
engagement between
business actors and
relevant public entities.
Eficientizăm inserţia
cercetării –dezvoltării-inovării în circuitul
economic.
We stimulate research-development
and innovation transfer
towards the business
ecosystem.

North-West Regional Development
Agency
No. 3, Calea Dorobanţilor
Cluj Napoca, Cluj, Romania
Tel : 00-40-264-431550
Fax : 00-40-264-439222
e-mail : secretariat@nord-vest.ro
Postal Code: 400118
Web: www.nord-vest.ro

Regional Investments Department
Cristian Otgon
Tel: 00-40-745-306287
e-mail: cristian.otgon@nord-vest.ro

