
 
 

ANUNŢ PRIVIND PUBLICAREA APELULUI PENTRU EXPRESII DE INTERES  
PENTRU INSTRUMENTUL DE GARANTARE 

ÎN CADRUL INIŢIATIVEI JEREMIE 
– Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.2. - 

- 11 august 2010 - 
 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 
(“POS CCE”) şi Fondul European de Investiţii (“FEI”) anunţă lansarea Apelului pentru Expresii de Interes pentru 
instrumentul de garantare în cadrul iniţiativei JEREMIE, având ca termen limită de depunere data de 6 octombrie 
2010, cu un buget total de 63 milioane EUR.   
 
Iniţiativa JEREMIE (“Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”) este un set de măsuri care are ca 
obiectiv sprijinirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii. În România, iniţiativa JEREMIE este 
organizată prin FEI, care acţionează ca Fond de Participare JEREMIE, conform prevederilor Acordului de Finanţare dintre 
Guvernul României şi FEI aprobat prin HG nr. 514/2008 (“Acordul de Finanţare”). Iniţiativa JEREMIE este finanţată în 
România printr-o contribuţie a POS CCE, Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.2 “Accesul IMM la 
finanţare”, din resurse financiare provenind de la Fondul European de Dezvoltare Regională. 
 
Prezentul Apel are ca obiectiv încurajarea accesului la creditare al întreprinderilor mici şi mijlocii din România, prin 
încheierea de către FEI (Fondul de Participare JEREMIE) cu una sau mai multe bănci din România a câte unui contract 
având ca obiect o garanţie financiară directă plafonată pentru acoperirea primei pierderi a unui portofoliu de credite 
eligibile nou-acordate, în limita bugetului total de 63 milioane EUR. Solicitanţii îşi vor putea exprima interesul pentru 
contractarea parţială sau in întregime a bugetului alocat, urmând ca distribuirea finală a bugetului să se efectueze pe baza 
ofertelor depuse. Comisionul de garantare plătibil de catre băncile cu care se va încheia un contract operaţional (de 
garantare) va fi egal cu zero.  
 
Întreprinderile mici şi mijlocii eligibile conform condiţiilor prezentate în Apel vor putea beneficia de sprijinul disponibil 
prin instrumentul de garantare numai în relaţie directă cu băncile cu care FEI va încheia contractele operaţionale (de 
garantare). Operaţiunile vor avea loc cu respectarea regimului privind ajutoarele de minimis prevăzut de “Regulamentul 
(CE) nr. 1998/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat 
ajutoarelor de minimis” şi “Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 1338 din 15 iulie 2010 
pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită ‘Schema transparentă de ajutor de minimis sub 
formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România’", 
disponibil pe site-ul Autorităţii de Management1.  
 
Intermediarii financiari interesaţi sunt invitaţi să consulte textul complet al Apelului pe site-ul www.eif.org şi să depună 
Expresii de Interes conform modelului prezentat în Anexa 1 a Apelului, numai la FEI, utilizând în acest sens detaliile de 
contact descrise în Apel. În prima etapă, FEI va analiza conformitatea Expresiilor de Interes primite cu criteriile de 
eligibilitate descrise în Anexa 2 a Apelului. Ulterior, Expresiile de Interes care corespund criteriilor de eligibilitate vor fi 
analizate pe baza criteriilor calitative de selecţie prezentate, de asemenea, în Anexa 2.    
 
Solicitanţii sunt rugaţi să adreseze orice întrebări cu privire la Apel către FEI, numai la adresa de email info.rbd@eif.org, 
până la data de 8 septembrie 2010. Răspunsurile la toate întrebările primite vor fi publicate pe site-ul www.eif.org într-un 
Document de Clarificare, în timp util pentru finalizarea Expresiilor de Interes.  
 
Important ! Autoritatea de Management pentru POS CCE şi FEI nu oferă în mod direct IMM-urilor sprijin financiar prin 
iniţiativa JEREMIE. După încheierea procesului de selecţie, care va fi anunţată atât pe site-ul Autorităţii de Management 
pentru POS CCE, cât şi pe site-ul FEI (www.eif.org), întreprinderile mici şi mijlocii eligibile vor putea contacta exclusiv 
institutiile financiare cu care se va contracta facilitatea de garantare pentru a solicita sprijinul disponibil prin intermediul 
iniţiativei JEREMIE. 
 
 

                                                 
1http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/ORDIN_nr_1338_din_15_iulie_2010_ajutor_de_stat_de_minimis_Mof_521_27_07
_2010.pdf 
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