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ORIZONT  2020

Accesul la finanțarea 
de risc

Eveniment organizat de  
Ministerul Educației Naționale,

Asociația Centrul de Dezvoltare Arad, 
Universitatea Vasile Goldiș

Primaria Arad
Arad - 25.03.2014

Câteva priorități pe termen scurt: 

- Continuarea activităților care s-au dovedit 
eficiente în sprijinul acordat cercetării și inovării în 
perioada 2007-2013;

- Lansarea unei facilități-pilot pentru procesul de 
transfer tehnologic;

- Orientarea accesului la finanțarea de risc către 
firmele mijlocii (‘midcaps’).
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INSTRUMENTE DE FINANŢARE

Se adresează deficienţelor de piaţă în accesarea 
finanţării de risc pentru R&I:

1) Mecanismul de împrumut - debt financing

2) Mecanismul de capitaluri proprii – equity 
financing

Mecanismul de împrumut
Debt financing
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OBIECTIVE STRATEGICE ale MI

 Ajută la îmbunătățirea accesului la împrumuturi, 
garanții, contra-garanții și alte forme de finanțare 
a datoriilor

 Dezvoltă instrumente de finanțare pentru toate
tipurile de entități angajate in Cercetare – Inovare 
care întâmpină dificultăți în obținerea de finanțări

 Dezvoltă, in particular, instrumente de finanțare 
pentru companiile inovative mari (midcaps) pentru 
completarea ofertelor pentru IMM, mici midcaps și
mari corporații.

MECANISMUL DE IMPRUMUT

1) Mecanismul de împrumut va putea oferi:

● împrumuturi pentru investiții în cercetare și inovare;

● garanții pentru intermediarii financiari care acordă 
împrumuturi beneficiarilor;

● combinații de împrumuturi și garanții;

● garanții și/sau contragaranții pentru sistemele naționale 
sau regionale de finanțare a datoriilor.
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Mecanismul de capitaluri proprii
Equity financing

OBIECTIVE STRATEGICE ale MCP

 Furnizează soluții de mărire a capitalului prin 
vânzarea de acțiuni a unei întreprinderi pentru 
acoperirea dezvoltării și necesităților de finanțare 
pentru inovarea întreprinderilor de la stadiul de 
concept până la stadiul de început, în conjuncție cu 
COSME;

 Dezvoltarea activităților a unei game lărgite de 
jucători în finanțarea equity, importante vehicule de 
transfer tehnologic, fonduri de început (early stage) și 
de dezvoltare (expansion-stage);

 Contribuie la depășirea deficiențelor structurale de pe 
piața europeană de capital de risc (Venture Capital).



6/3/2014

5

MECANISMUL DE CAPITALURI PROPRII

2) Mecanismul de capitaluri proprii se va axa 
pe fonduri de capital de risc pentru faza de 
început, furnizând capital de risc și/sau 
capital de tip mezanin întreprinderilor. În 
plus, aceste întreprinderi pot să solicite 
finanțare prin împrumut de la intermediarii 
financiari care aplică mecanismul de 
împrumut.

DORU ZAFIU

PNC – Acces la Finanțarea de Risc

Consilier MEN
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