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Consultanță pentru stimularea
IMM-urilor în România

©

Platforma europeană de consiliere în materie de
investiții (EIAH), Banca Europeană de Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeană au lansat
marți, 7 noiembrie, un nou program  dedicat sprijinirii
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din România
pentru a obține expertiza necesară unei creșteri
sustenabile.

07/11/2017
Programul își propune să sprijine cel puțin 240 de IMM-
uri din România, Bulgaria și Grecia pe parcursul a trei
ani, oferindu-le acces la consultanță de afaceri
personalizată. Serviciile oferite vor permite acestor
întreprinderi să aibă acces la consultanță locală și
internațională pentru a-și îmbunătăți competitivitatea și a-
și dezvolta afacerea. Programul este susținut de Platforma
europeană de consiliere în materie de investiții, prin
finanțare de la Uniunea Europeană și co-finanțare din
partea BERD.

În România, peste 100 de companii locale vor
beneficia direct de acest program, care oferă expertiză
într-o gamă largă de domenii, precum strategie,
promovare pentru export, management financiar, eficiență
energetică, marketing și altele.

Corina Crețu, comisarul european pentru politică
regională, a declarat: „Planul de investiții pentru Europa
vizează stimularea creșterii economice și a ocupării forței
de muncă în Europa, iar întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-urile) reprezintă un domeniu special de interes.
Acordarea de consultanță pentru investiții locale este un
obiectiv-cheie al Planului de investiții pentru Europa, iar
cooperarea dintre Platforma europeană de consiliere în
materie de investiții și BERD pentru sprijinirea creșterii
IMM-urilor este o inițiativă importantă și binevenită."

Simon Barnes, șeful departamentului de servicii de
consiliere, Banca Europeană de Investiții, a declarat:
„Suntem foarte încântați să lansăm acest program în
colaborare cu BERD prin intermediul Platformei europene
de consiliere în materie de investiții. Platforma este o
inițiativă comună a Comisiei Europene și BEI și parte
integrantă a celui de-al doilea pilon al Planului de investiții
pentru Europa, ce oferă servicii de consultanță pentru
proiectele de investiții din Uniunea Europeană. Un obiectiv
special al Platformei este de a dezvolta o rețea de
parteneri, atât la nivel local cât și internațional, pentru a
oferi servicii complementare prin intermediul celor mai
bine cotate instituții care pot oferi acest tip de consultanță.
Cooperarea cu BERD reflectă această abordare și
reprezintă un pas important în satisfacerea cererii
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neacoperite până acum de servicii de consultanță în
sectorul IMM.”

Claudio Viezzoli, director pentru "Finanțare și Dezvoltare
IMM-uri", BERD, a declarat: „Ne bucurăm că avem
posibilitatea de a ne intensifica activitatea în România.
Programul nostru de consultanță a avut un impact puternic
asupra creșterii afacerilor locale, susținând misiunea
noastră de a le ajuta să devină campioni naționali și
regionali. Salutăm această colaborare regională cu Uniunea
Europeană și cu Platforma europeană de consiliere în
materie de investiții, care ne va crește impactul comun în
această zonă."

Companiile eligibile pentru acest program sunt cele cu
o cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de
euro, cu mai puțin de 250 de angajați și capital
majoritar local. Primul pas în cadrul colaborării cu BERD
constă în evaluarea nevoilor de afaceri ale companiilor
interesate și în identificarea oportunităților de creștere.
Ulterior, BERD va pune compania în legătură cu un
consultant specializat sau un expert internațional care îi
poate oferi exact expertiza de care are nevoie. În același
timp, programul pune la dispoziția întreprinderilor și
consultanților oportunități de pregătire și de formare prin
care pot dobândi abilitățile necesare pentru dezvoltarea
afacerii.

***

Informații despre Planul de investiții pentru Europa

Planul de investiții pentru Europa, cunoscut și sub
denumirea de "Planul Juncker", reprezintă una dintre
prioritățile de top ale Comisiei Europene. Este axat pe
stimularea investițiilor pentru crearea de noi locuri de
muncă și pentru creștere economică, printr-o utilizare mai
inteligentă a resurselor financiare noi și existente,
înlăturând obstacolele din calea investițiilor și asigurând
mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele
de investiții.

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este
pilonul principal al Planului Juncker. El oferă garanții pentru
acoperirea primei pierderi, ceea ce îi permite Băncii
Europene de Investiții (BEI) să investească în mai multe
proiecte cu grad de risc ridicat. FEIS a ajuns deja la
rezultate concrete. Până în octombrie 2017 s-au înregistrat
proiecte și acorduri aprobate pentru finanțare prin FEIS
care se așteaptă să mobilizeze investiții totale de circa 241
miliarde euro și să sprijine până la 462.000 IMM-uri în
toate cele 28 de state membre.

Informații despre Platforma europeană de consiliere
în materie de investiții

Platforma europeană de consiliere în materie de
investiții (EIAH) face parte din Planul de investiții pentru
Europa , o inițiativă a Comisiei Europene și a Băncii
Europe de Investiții  care urmărește dezvoltarea
investițiilor în proiecte strategice din Europa pentru a
asigura accesul economiei reale la finanțare.

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții
reprezintă singurul punct de acces către serviciile de
consultanță pentru proiecte de investiții din Uniunea
Europeană, cumulând expertiza Grupului Băncii Europene
de Investiții, Comisiei Europene, instituțiilor naționale de
promovare și autorităților de management din statele
membre. Platforma susține proiecte care ar putea fi
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eligibile pentru finanțare din partea BEI (sau din partea
FEIS sau altfel), dar consultanța oferită în cadrul Platformei
nu este limitată la proiecte finanțate de BEI.

Informații despre Banca Europeană de Investiții

Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii
Europene. BEI este o instituția de creditare pe termen lung
a Uniunii Europene și este singura bancă deținută de și
care reprezintă interesele statelor membre ale Uniunii
Europene . Banca pune la dispoziție finanțare pe termen
lung pentru investiții durabile astfel încât să contribuie la
obiectivele politicilor Uniunii Europene. BEI lucrează
împreună cu alte instituții ale Uniunii Europene  pentru a
implementa politicile UE.

În calitatea sa de cel mai mare creditor
și emitent multilateral din punct de vedere al volumelor,
BEI acordă finanțare și expertiză pentru proiecte de
investiții solide și sustenabile care contribuie la
promovarea obiectivelor politicilor UE. Peste 90% din
activitatea BEI este concentrată în Europa  dar banca
susține și politicile externe și de dezvoltare ale UE.

Informații despre BERD

BERD este unul dintre cei mai mari investitori instituționali
din România , cu investiții în țară de 7,6 miliarde de euro
în peste 400 de proiecte. Angajamentul BERD față de
dezvoltarea întreprinderilor locale din România a început în
1993, odată cu lansarea programului "Consiliere pentru
micile afaceri/Advice for Small Businesses". BERD a ajutat
peste 700 de întreprinderi să acceseze servicii de
consultanță și să își transforme afacerea. Într-un an de la
finalizarea unui proiect de consultanță, 72% dintre
companiile care au colaborat cu BERD și-au mărit cifra de
afaceri, în medie cu 45%, iar 55% și-au îmbunătățit
productivitatea, pe măsură ce și-au extins afacerea.
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