
ANUNŢ PRIVIND PUBLICAREA APELULUI PENTRU EXPRESII DE INTERES  
PENTRU INSTRUMENTUL DE CAPITAL DE RISC  

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

- 30 aprilie 2010 - 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 
(“POS CCE”) si Fondul European de Investitii (“FEI”) anunţă lansarea Apelului pentru Expresii de Interes 
pentru instrumentul de capital de risc în cadrul iniţiativei JEREMIE, avand ca termen limita de depunere 
data de 14 iunie 2010.  
 
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 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 pentru Dezvoltare Regională. 
 
Prezentul Apel are ca obiectiv infiintarea unuia sau mai multor fonduri noi de capital de risc, in limita 
bugetului total de 35 milioane EUR alocat de Fondul de Participare JEREMIE. Fondul de Participare 
JEREMIE nu poate detine peste 70% dintr-un fond de capital de risc nou creat in cadrul acestui Apel. 
Solicitantii isi vor putea exprima interesul pentru contractarea partiala sau in intregime a bugetului alocat, 
urmand ca distribuirea finala sa se efectueze pe baza ofertelor depuse.  
 
Fondurile nou infiintare vor efectua investiii de participare la capital sau cvasi-capital in intreprinderi mici si 
mijlocii active in toate sectoarele, cu exceptia celor enumerate in Anexa 2 a Apelului. Operatiunile vor avea 
loc cu respectarea regimului privind ajutoarele de stat prevazut de “Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al 
Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în 
aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)”, 
implementat in Romania prin Ordinul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 625 din 
07.04.2010, disponibil pe site-ul Autoritatii de Management1. In acest sens, instrumentul va acorda numai 
capital initial, capital de pornire si/sau capital de extindere. 
 
Intermediarii financiari interesati sunt invitati sa consulte textul complet al Apelului la www.eif.org si sa 
depuna Expresii de Interes conform modelului prezentat in Anexa 1 a Apelului, numai la FEI, conform 
detaliilor de contact prezentate in Apel. În prima etapă, FEI va analiza conformitatea Expresiilor de Interes 
primite cu criteriile de eligibilitate descrise in 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, in Anexa 2, cu respectarea procedurilor standard aplicabile de catre FEI in procesele de “due 
diligence”.   
 
Solicitanţii sunt rugaţi să adreseze orice întrebări cu privire la Apel către FEI, numai la adresa de email 
info.rbd@eif.org, pana la data de 21 mai 2010. Raspunsurile la toate intrebarile primite vor fi publicate pe 
site-ul www.eif.org intr-un Document de Clarificare, in timp util pentru finalizarea Expresiilor de Interes.  
 
Important ! Autoritatea de Management pentru POS CCE si 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 fondurile de capital de risc nou create pentru a solicita sprijinul 
disponibil prin intermediul iniţiativei JEREMIE. 
 
 

                                                 
1 http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_625_din_07042010_schema_transparenta_de_ajutor_de_stat_pentru_Jeremie.pdf 
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