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Schimb ri ale regulilor (2007
(2007--2013
vs 2014
2014--2020)
Instrumentele financiare pot fi utilizate în orice Program Opera ional
pentru oricare din Obiectivele Tematice, acolo unde î i pot dovedi
eficien i eficacitatea.
Acestea vor putea fi utilizate în combina ie cu alte forme de sprijin, în
special cu granturi, ceea ce va permite proiectarea de scheme de asisten
bine adaptate, care r spund nevoilor specifice ale statului membru.
Propunerea de utilizare a unui asemenea instrument se va face numai pe
baza unei analize ex-ante care s identifice eventualele deficien e ale
pie ei sau situa iile de investi ii suboptime, nevoile de investi ii i valoarea
ad ugat pe care o poate aduce respectivul instrument financiar.
Norme clare de gestiune financiara
Raportare simplificata privind evolutia implementarii

Op iuni diferite de implementare a IF la alegerea
statelor membre
instrumente financiare înfiin ate la nivelul UE i
administrate de Comisie conform Regulamentului
Financiar (gestiune directa)
instrumente financiare înfiin ate la nivel na ional
sau regional, administrate în conformitate cu
prevederile regulamentului comun (gestiune
partajata), care pot fi fie instrumente financiare deja
existente sau instrumente financiare standardizate
instrumente financiare pentru împrumuturi sau
garan ii implementate direct de AM-uri.

Modalit i de coco-finan are mai flexibile i
stimulente financiare suplimentare
În cazul utiliz rii unui instrument financiar
înfiin at la nivelul UE (prima op iune) rata de
cofinan are pentru aceast ax prioritar
poate ajunge la 100%.
în cazul în care o ax
prioritar
este
implementat prin intermediul instrumentelor
financiare
înfiin ate la nivel na ional sau
regional, cota de co-finan are UE va fi
majorat cu zece puncte procentuale.

România si IFI
Programele de pre-aderare au sus inut câteva
opera iuni de inginerie financiar , pe o scar mult mai
mic , ini iative izolate (sisteme de împrumut cu o
component nerambursabil i dobânzi subven ionate)
Utilizarea IF a fost sub media europeana
JEREMIE finantat din POSCCE, Axa Prioritara 1„Un
sistem de productie inovativ si ecoeficient „DMI 1.2
„Accesul IMM la finantare„
Initiativa JESSICA – polul de crestere Brasov (a ramas la
stadiu de proiect)

Inten iile României privind utilizarea
Instrumentelor de inginerie financiar
exprimate în Acordul de Parteneriat
2014-2020
utilizarea capitalului de risc pentru investitii în domeniul
cercet rii-dezvolt rii, pentru a stimula start-up-urile i
spin-off-urile inovative;
utilizarea „seed funds” pentru stimularea înfiin rii de
noi afaceri prin punerea la dispozi ie a resurselor
necesare pentru cercetarea de pia i dezvoltarea
produselor;
fonduri de garantare si de creditare pentru entit ile
publice i private i parteneriatele în CDI;

Inten iile României privind utilizarea
Instrumentelor de inginerie financiar în Acordul
de Parteneriat 2014-2020 (2)
dezvoltarea instrumentelor financiare i serviciilor de
sprijin pentru ini ierea, sprijinirea i dezvoltarea
spiritului antreprenorial inovator, care va genera valoare
ad ugat economic ;
promovarea unor instrumente financiare pentru
cre terea accesului la finan are, în scopul de a încuraja
cererea pentru eco-inovare ;

Altele? (eficien

energetic , dezvoltare urban …).

Recomand ri ale evalu rii ex
ex--ante a
Acordului de Parteneriat in ceea ce priveste
IF
Analize suplimentare ale:
situa iilor de e ec ale pie ei de dezvoltare urban i eficien energetic
complementarit ii cu finan are na ional prin IF într-o serie de domenii
dimensiunii pie ii i dimensionarea corespunz toare a fondurilor
segmentelor de pia c rora se adreseaz fondurile de risc / fondurile de
capital privat, în scopul de a ajunge la masa critic pentru a dezvolta pia a
pentru aceste instrumente
constrângerilor impuse de reglementare (în special în zonele de
fondurilor de risc / de capital, garan ii de împrumut)
conformit ii cu normele privind ajutoarele de stat
op iunilor pentru mecanismele de implementare (institutie financiara
internationala, fond national)

