#investEU

#investNV

Europa investește în viitorul nostru

Fundația CDIMM Maramureș
prin Centrul Europe Direct
Maramureș
Planul de Investiții
pentru Europa

urmărește crearea de locuri de muncă
și creșterea economică prin mobilizarea
fondurilor pentru investiții, punerea în
legătură a proiectelor și investitorilor
și crearea unui mediu favorabil investițiilor.
••
••
••
••

Instrumente și acțiuni:

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS);
Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI);
Platforma europeană de consiliere pentru investiții (EIAH);
Realizarea pieței unice digitale, a uniunii energetice și
a uniunii piețelor de capital.
Obiectiv: Deblocarea de investiții suplimentare
în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR,
într-o perioadă de trei ani (2015-2017).
FEIS asigură o garanție de 21 miliarde EUR
(16 miliarde EUR din bugetul Uniunii Europene și
5 miliarde EUR de la Banca Europeană de Investiții – BEI)
pentru a susține proiecte viabile de infrastructură
și inovare, inclusiv proiecte cu un anumit profil de risc.

Website PIE:
http://ec.europa.eu/invest-eu
http://eib.europa.eu/invest-eu

implementează în perioada
01 ianuarie - 31 iulie 2017

Proiectul ”InvestNV –
Oportunități europene
pentru Regiunea de NV”
#investNV
Pagină web proiect:
http://europedirect.cdimm.org/investnv

Centrul Europe Direct Maramureş

Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş
Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare
Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 222.409
E-mail: europedirect@cdimm.org
Web: http://europedirect.cdimm.org/
Facebook: https://www.facebook.com/
EuropeDirectMaramures

Program cu publicul: 9.00-16.00

Proiect
cofinanțat de

Planul de Investiții
pentru Europa
(PIE)

Planul de investiții pentru Europa (PIE)
Oportunități pentru...
•• Investitori din întreaga lume:
-- Investiții în proiecte mari de infrastructură, prin Fondul
european pentru investiții strategice (FEIS) și Grupul Băncii
Europene de Investiții (BEI): http://www.eib.org/infocentre/
contact/offices/index.htm
-- Investiții în fonduri cu plasamente în acțiuni care vizează
întreprinderi nou-înființate și IMM-uri, prin intermediarii
financiari activi în țara de interes: http://www.eif.org/what_
we_do/where/index.htm
-- Portalul PEPI: acces gratuit la un portofoliu de proiecte de minim
5 milioane EUR, grupate pe țări și 25 de sectoare de activitate.
•• Promotori de proiecte inovatoare din sectorul public și
sectorul privat (IMM-uri - sub 250 angajați și companii cu
capitalizare medie - sub 3.000 angajați): finanțare prin
împrumuturi, garanții prin FEIS sau investiții de capital,
pentru proiecte cu un profil de risc mai ridicat, care nu au
beneficiat încă de susținere financiară:
-- Proiecte de infrastructură și inovare, peste 25 milioane EUR:
împrumuturi prin Banca Europeană de Investiții (BEI).

Fondul european pentru
investiții strategice (FEIS)

se situează în centrul Planului de Investiții pentru Europa,
sprijinind proiectele inovatoare, care ar putea necesita
acoperirea riscurilor. FEIS este o inițiativă comună a
Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții (BEI).
••

Proiectele inovatoare vor beneficia de împrumuturi,
garanții sau investiții de capital de aproximativ 61 miliarde
EUR, pe parcursul a trei ani, obținute direct de la BEI sau
prin subsidiara sa – Fondul European de Investiții (FEI).

••

FEIS pune la dispoziția BEI o capacitate sporită de
finanțare a capitalului de risc pentru proiecte de infrastructură la scară mare, prin „Anvelopa financiară pentru
infrastructură și inovare”: o garanție de 21 miliarde EUR
(16 miliarde EUR din bugetul european, plus 5 miliarde
EUR de la Banca Europeană de Investiții) contribuie la
atragerea susținerii din partea investitorilor instituţionali
și a altor creditori.

-- Proiectele sub 25 milioane EUR trebuie grupate în platforme de co-investiții (împrumuturi-cadru, fonduri specifice)
înainte de a fi prezentate BEI.
-- Proiecte sub 7 milioane EUR ale întreprinderilor:
- Finanțare prin bănci înscrise în program și prin
intermediari financiari de pe plan local;
- ”Ghișeul pentru IMM-uri” permite utilizarea mai rapidă
a finanțărilor europene pentru IMM-uri (COSME și InnovFin)
și posibilitatea de a crește finanţarea prin credite.

#investNV

permite legătura dintre promotorii de proiecte din UE
și investitorii din întreaga lume.
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/ro/index.html
Proiecte care pot fi înscrise în Portalul PEPI:
•• Cost total de minim 5 milioane EUR.
•• Implementarea a început sau va începe în maxim 3 ani de la
transmiterea cererii de înscriere în PEPI.
•• Proiecte din UE și proiecte transfrontaliere cu țări din afara
UE, cu condiția ca o parte din investiție să se defășoare în cel
puțin unul din statele membre UE.
DOMENII DE ACTIVITATE (defalcate în 25 de sectoare):
I. Cunoaștere și economie digitală (cercetare, dezvoltare și
inovare, TIC, alte domenii digitale);
II. Uniunea energetică (resurse regenerabile, eficiență energetică, infrastructură, cercetare în energie etc.);
III. Transport;
IV. Infrastructură socială și alte sectoare (educație, formare,
sănătate, cultură și creativitate, turism, infrastructură și economie socială etc.);
V. Resurse și mediu (resurse naturale, agricultură și dezvoltare
rurală, protecția mediului, schimbări climatice etc.);
VI. Finanțare pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie.

Platforma europeană de consiliere
în materie de investiții (EIAH)

-- Proiecte de minim 5 milioane EUR: înscrierea în Portalul
european pentru proiecte de investiții (PEPI).
-- Asistență de specialitate obținută prin Platforma europeană
de consiliere în materie de investiții (EIAH).

Portalul european pentru
proiecte de investiții (PEPI)

Exemple de acorduri semnate:
ec.europa.eu/invest-eu și http://www.eif.org/what_we_do/efsi/
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a Uniunii Europene

acordă promotorilor de proiecte sprijin tehnic pentru pregătirea
și implementarea proiectelor; consultanță pentru: ameliorarea
utilizării fondurilor UE în instrumentele financiare, acces la
finanțare pentru proiecte de inovare, consolidarea capacităților;
sprijin în materie de politici, programe și parteneriate public-privat.
http://www.eib.org/eiah/

#investEU

