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ZiULi

referitor la Schema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin
intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta
a implementarii initiativei Jeremie in Romania din cadrul Programului
Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice

Analizand

Proiectul de ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri
pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin
intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta
a implementarii initiativei Jeremie in Romania, aferenta Domeniului Major de
Interventie 1.2. "Accesul IMM la finantare", Axa prioritara 1 "Un sistem de
productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului Operational Sectorial
pentru Cresterea Competitivitatii Economice (denumit in continuare Proiect)
~I

Proiectul de fi~a de informatii sintetice privind ajutorul de stat acordat in
conformitate cu Regulamentul GE nr. 80012008, de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87 §i
88 din Tratatul GE1, inaintate in vederea avizarii de catre Ministerul
Economiei,
Comertului
si
Mediului
de Afaceri
prin
adresa
nr.
XXV/37041 0/09.03.201 0, inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. RG
1428/10.03.2010

~i
constatand ca:
1. Prin Proiectul de Ordin se aproba 0 schema de ajutor de stat sub forma
de capital de risc pentru intreprinderile mici si mijlocii. Fondurile de
capital de risc create vor investi resursele financiare puse la dispozitie
de investitori in intreprinderi mici si mijlocii prin mijloace specifice cum
ar fi: constituirea de societati comerciale, achizitia unei participatii la

I Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/09.08.2008.
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capitalul social al unor societati existente, majorarea capitalului social,
cvasi-capital etc.;
2. Schema de ajutor de stat este elaborata in conformitate
cu
Regu/amentu/ CE nr. 80012008, de dec/arare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea arlico/e/or 87 §i 88
din Tratatu/ CE ;
3. Potrivit Regu/amentu/ui CE nr. 800/2008, de dec/arare a anumitor
categorii de ajutoare compatibi/e cu piata comuna in ap/icarea
arlico/e/or 87 §i 88 din Tratatu/ CE schema de ajutor de stat este
exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia Europeana intrucat:
masura de sprijin sub forma capitalui de risc ia forma participarii
la fonduri private de investitii care urmaresc obtinerea de profit
gestionat pe baze comerciale;
transele investitiilor care urmeaza sa fie realizate de fondurile de
investitii nu depasesc 1,5 milioane euro per intreprindere-tinta si
pe parcursul oricarei perioade de 12 luni;
masura privind capitalul de risc este limitata la acordarea de
capital initial, capital de pornire si/sau capital de extindere;
fondurile de investitii furnizeaza cel putin 70% din bugetul sau
total investit in IMM-uri-tinta sub forma de capital propriu sau
cvasi-capital;
fiecare fond va atrage direct surse private de finantare care sa
insumeze cel putin 30% din capitalul sau total;
pentru a garanta ca masura privind capitalul de risc urmareste
obtinerea de profit, trebuie indeplinite urmatoarele conditi:
realizarea unui plan de afaceri pentru fiecare investitie si care sa
stabileasca viabilitatea ex-ante a proiectului, existenta unei
strategii de iesire clara si realista pentru fiecare investitie;
pentru a garanta ca fondurile de investitii sunt gestionate pe
baze comerciale, se vor semna acorduri operationale cu
administratorii acestora care sa prevada obiectivele fondului,
calendarul investitiilor si faptul ca remunerarea administratorului
este corelata cu rezultatele obtinute. De asemenea, investitorii
privati sunt reprezentati in procesul de luare a deciziilor printr-un
comitet consultativ sau printr-un comitet al investitorilor, iar
gestionarea fondurilor este efectuata in conformitate cu cele mai
bune practici si mijloace de control potrivit liniilor directoare
dezvoltate de Asociatia Europeana a Capitalului de Risc.
4. Perioada de valabilitate a schemei este 2010-2013, iar bugetul
acesteia este de 35 milioane Euro. Numarul estimat de beneficiari a
primi finantare in cadrul schemei este de 20.
5. Fisa de informatii respecta forma si continutul formularului standard
cuprins in Anexa III la Regu/amentu/ CE nr. 800/2008, de dec/arare a
anumitor categorii de ajutoare compatibi/e cu piata comuna in
aplicarea arlico/e/or 87 §i 88 din Tratatu/ CE.
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Tn temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicata ~i al art. 8 alin. (1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale
Tn domeniul ajutorulLli de stat, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea
nr. 137/2007,

Emite aviz

Pentru Proiectul de ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de
afaceri pentru aprob~rea Schemei de ajutor de stat sub forma de capital de
risc prin intermediulunuia
sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte
integranta a implementarii initiativei Jeremie in Romania ~i pentru Proiectul
fi~ei de informatii sintetice comunicate de Romania Tn conformitate cu
Regulamentului CE nr. 80012008, de deelarare a anumitor eategorii de
ajutoare eompatibile eu piata eomuna in apliea a arfieolelor 87 §i 88 din
Tratatul CE.
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