
ORIZONT  2020 
 

Acces la finanțarea  
de risc  

 
Mobilizarea finanţării private și a capitalului 

de risc pentru cercetare și inovare  



  Continuarea implementării instrumentelor financiare 
și măsurilor de însoțire a acestora (inclusiv consultații 
InnovFin) lansate  în anii 2014-2015 
 

 Conlucrarea cu instrumentele financiare COSME 
 

 Menținerea accentului pe IMM-uri și întreprinderi de 
talie medie 
 

 Asigurarea unei sinergii puternice cu Fondul 
European pentru Investiții Strategice (EFSI) pentru 
crearea un impact maxim posibil 

 

PRIORITĂŢI PENTRU 2016-2017: 



INSTITUŢII FINANCIARE 
 

European Investment Bank -www.eib.org: 

- împrumuturi companiilor medii și mai mari, sau garanţii 
băncilor care le creditează; 

-   servicii de asistenţă și consultanţă tehnică, în scopul 
de a ajuta promotorii de proiecte pentru a face cercetare, 
dezvoltare și inovare bancară. 

 

European Investment Fund -www.eif.org: 

- garanţii  băncilor   pentru   creditarea  întreprinderilor 
mici și mijlocii; 

- investiţii în fonduri cu capital de risc asigurând start-
up-urile și firmele cu creștere rapidă cu capitaluri proprii. 

 

 



MECANISME DE FINANŢARE 

1 Mecanismul de împrumut : 
 împrumuturi pentru investiții în cercetare și inovare; 
 garanții pentru intermediarii financiari care acordă 

împrumuturi beneficiarilor; 
 combinaţii de împrumuturi și garanții; 
 garanții și/sau contragaranții pentru sistemele  naționale sau 

regionale de finanțare a datoriilor. 

2 Mecanismul de capitaluri proprii: 

  fonduri de capital de risc pentru faza de început, furnizând 
capital de risc și/sau capital de tip mezanin întreprinderilor; 

 finanțare prin împrumut de la intermediarii financiari care 
aplică mecanismul de împrumut. 

 



BENEFICIARI 

 proiecte mari de inovare și cercetare care provin din 
universități și organizații publice de cercetare; 

 afaceri inovatoare de talie mijlocie și mare; 

 bănci și intermediarii financiari. 

 

Beneficiari finali eligibili sunt cei  care : 

 Investesc în producerea sau dezvoltarea de produse, procese 
și/sau servicii inovatoare; 

 Îndeplinesc cel puțin unul din criteriile pentru inovare 
predefinite de InnovFin; 

 Sunt "întreprinderi cu creștere rapidă", ce prezintă o creştere 
anuală de peste 20% din punct de vedere al numărului de 
angajaţi sau al cifrei de afaceri. 

 

 

 



INSTRUMENTE DE FINANŢARE 

InnovFin – EU Finance for Innovators 



InnovFin Large Projects – acces la finanțare de risc 

pentru proiectele de cercetare și inovare din partea 
întreprinderilor mari și midcaps medii și mari; universități și 
institute de cercetare, etc.;  

25 mln. EUR -  300 mln.EUR (BEI). 

 

InnovFin  MidCap  Growth  Finance - 

împrumuturi pe termen lung, subordonate sau de tip mezanin, 
pentru întreprinderi mari inovatoare  (până la 3000 de angajați), 
IMM-uri și midcaps medii și mari. 

 7,5 mln. EUR -25 mln. EUR (BEI). 

 

InnovFin MidCap Guarantee -  garanții și contra-

garanții pentru finanțarea prin împrumut de până la 50 mln. EUR,   

Această facilitate este pusă în aplicare de către BEI, și este livrată 
prin intermediari financiari - bănci și instituții financiare. 

Termen orientativ: QI, 2016 și QI, 2017 

Buget indicativ: 65.00 mil. EUR pentru 2016 și 171.00 mil. EUR pentru 2017 

ÎMPRUMUTURI  ŞI GARANŢII 



InnovFin Energy Demo Projects – împrumuturi pentru 

companii inovatoare în domeniul  energiei regenerabile, sistemelor 
energetice pe bază de pile de combustie și alte tehnologii. Proiectele 
trebuie să aibă o componentă comercială și să demonstreze capacitatea de 
a genera venituri după finalizare. 

7,5 mln. EUR -25 mln. EUR (BEI). 

Termen orientativ: QI, 2016 

Buget indicativ: 50.00 mil. EUR pentru 2016 

 

InnovFin Infectious Diseases – susţinerea proiectelor 

destinate combaterii bolilor infecțioase, elaborarării de vaccinuri 
inovatoare, medicamente și dispozitive medicale sau de diagnostic.  

7,5 mln. EUR -75 mln. EUR (BEI). 

Termen orientativ: QI, 2016 și QI, 2017 

Buget indicativ: 50.00 mil. EUR pentru 2016 și 50.00 
mil. EUR pentru 2017 
 

 

 ÎMPRUMUTURI TEMATICE 
 



  

InnovFin SME Guarantee -  împrumuturi pentru 
sprijinirea creșterii întreprinderilor și a activităților 
lor de cercetare și inovare.  

25 mii EUR -7,5 mln. EUR (BEI). 

 

Sunt acordate prin intermediul Intermediarilor 
Financiari Eligibili, care oferă produse de finanțare 
și de garantare a finanțării pentru IMM-uri 
inovatoare şi anume prin: 

 Instituţii de Credit; 

 Instituţii Financiare Nonbancare; 

 Fonduri de Garantare. 

Termen orientativ: QI, 2016 și Q1, 2017 

Buget indicativ: 131,5 mil. EUR pentru 2016 și 152,5 
mil. EUR pentru 2017 

 
 

GARANŢII  



  

InnovFin SME VC 
 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). 

 
 

Termen orientativ: QI, 2016 și Q1, 2017 

Buget indicativ: 55 mil. EUR pentru 2016 și 54 mil. EUR pentru 2017 

 

InnovFin Angels 
Termen orientativ: Q1, 2017 
Buget indicativ: 30 mil. EUR pentru 2017 
 
 

Fund-of-funds 
Termen orientativ: Urmează a fi stabilit 
Buget indicativ: Urmează a fi stabilit 

CAPITALURI PROPRII 



InnovFin Advisory  
- îmbunătățirea rentabilității și disponibilității 

investițiilor în proiectele mari, care necesită 
investiții substanțiale, pe termen lung. 

- consultanţă privind posibilitățile de accesare a 
fondurilor finanțării de risc pentru cercetare și 
inovare în activitățile orizontale care vizează studiile 
sectoriale, criteriile de raportare și instrumentele 
mai bune de informare. 

 

Beneficiari: promotorii proiectelor mari de C & I care 
răspund la provocările societale ale programului 
Orizont 2020.  

 

SERVICII DE CONSULTANŢĂ  



   INTERMEDIARI FINANCIARI 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

ProCredit Bank cu sprijinul Băncii Europene de Investiţii 
oferă finanţare antreprenorilor mici şi mijlocii pentru 
dezvoltarea afacerii lor 



LINKURI UTILE 

Pentru instituţii financiare, cerere de exprimare 
a interesului:  

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/how
-to-apply/index.htm  

Pentru IMM-uri și Mindcaps inovative: 

http://helpingyouinnovate.eib.org/  

Informaţie generală: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h
2020-section/access-risk-finance  

 



DATE DE CONTACT 

 

TIMOFEI OLGA  
PNC – Acces la Finanţarea de Risc 

 
Tel. 022 501-106 

olga.timofei@h2020.md 
www.h2020.md  


