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 ”JEREMIE I” (2007-2013) – rezultate și instrumente disponibile

 ”JEREMIE II” (2014-2020) - posibile instrumente pentru IMM

 Studiu de caz: accelerator & seed fund JEREMIE Bulgaria



JEREMIE I (2007-2013) - concept
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JEREMIE I – instrumentul de garantare
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 Credite de investiții și capital de lucru în valoare de până la EUR 1,875,000, 
finanțate de bancă și garantate 80% prin EIF/JEREMIE.

 Gradul mediu de colateralizare (garanțiile proprii ale IMM) pentru creditele 
acoperite de JEREMIE este de sub 35%.

 Garanția este gratuită pentru IMM (ajutor de minimis), iar cerințele de garanții 
suplimentare pentru IMM sunt mult reduse.

 BCR și Raiffeisen au încheiat implementarea, iar UniCredit mai are la dispoziție 
fonduri limitate până în iunie 2015.



JEREMIE I – instrumentul de dobândă 

subvenționată cu partajarea riscului
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 Credite de investiții și capital de lucru în valoare de până la 1 milion EUR.

 Finanțarea și riscul de credit sunt suportate pari-passu de către bancă și 
EIF/JEREMIE.

 Costul creditului este redus cu 50% (ajutor de minimis), iar cerințele de garanții 
suplimentare pentru IMM sunt reduse.

 Dobânda medie obținută de IMM beneficiare este de 4.5%.

 Băncile mai au la dispoziție resurse limitate.



JEREMIE I 

– capital de risc (venture capital)
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 Investiții de capital (equity) în internet, media, telecom

 Patru investiții în Avocatnet.ro, Simartis, GHG și Elefant.ro. 

 Resurse disponibile pentru încă 4/6 investiții în 2015.



JEREMIE II – posibile instrumente
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Instrumente posibile

Garanții sau finanțare 
cu partajarea riscului

Capital de risc (venture 
capital, accelerator)

Inițiativa pentru IMM

Soluție

Finanțarea riscului IMM

Problemă

Riscul asociat IMM rămâne crescut 
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Sesiune de aplicații

Selecție și 

finanțare

Accelerare

Ziua 

absolvirii

Portofoliu seed
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 Sesiuni:  online la 4-6 luni

 Investiție: EUR 25.000 – 50.000

 Participație: ~10%

 Perioada: 3-12 luni

 Obiectiv absolvire: prototip, versiune 

beta etc.

 Investiție: până la total 200.000 EUR per 

companie (ajutor de minimis)

 Participație: 30 - 49% (cumulat)

 Perioada: 12-24 luni

 Obiectiv: comercializare, 

internaționalizare

Companii

externe

Studiu de caz - accelerator de antreprenoriat

& seed fund JEREMIE Bulgaria



Studiu de caz - accelerator de antreprenoriat

& seed fund JEREMIE Bulgaria (2)
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Concept

• Fond de equity cu două compartimente:

• Accelerator de antreprenoriat: investiție ≤ EUR 50,000.

• Seed fund: investiție ≤ EUR 200,000.

• Asistență tehnică, mentorat, coaching.

• Parteneriate cu Seedcamp, Mozilla WebFWD, Springboard, Google etc.

Rezultate

• Două fonduri: Eleven, LauncHub.

• Resurse totale disponibile: EUR 21m.

• Peste 4.000 solicitări de finanțare depuse online în sesiunile dedicate.

• Investiții în peste 150 de companii.

• O treime din start-up-uri sunt înființate de antreprenori străini.

• Peste 600 locuri de muncă nou-create.



Contact Details 

Camelia Drăgoi

Mandate Manager

Regional Business Development

Phone: (+40) 21 208 64 16

email: c.dragoi@eif.org

European Investment Fund

Str. Vasile Lascăr 31

București

www.eif.org
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http://www.eif.org/

