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Sinteză 
I Instrumentul pentru IMM-uri a fost creat prin programul-cadru pentru cercetare 
Orizont 2020 cu scopul de a sprijini inovarea în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 
Obiectivul său este de a dezvolta și de a valorifica potențialul întreprinderilor de acest 
tip prin acoperirea deficitului de finanțare pentru proiecte în stadiu de început cu risc 
ridicat și prin accelerarea comercializării în sectorul privat a rezultatelor cercetării. 
Instrumentul se adresează IMM-urilor inovatoare din UE și din 16 țări asociate care 
demonstrează o ambiție puternică de a se dezvolta, de a se extinde și de a se 
internaționaliza în toate tipurile de inovare. 

II Dispunând de un buget total de 3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, 
instrumentul oferă finanțări nerambursabile pentru întreprinderi cu un potențial 
ridicat, cu scopul de a le sprijini fie în procesul de elaborare a unui studiu de 
fezabilitate (până la 50 000 de euro în cadrul fazei 1), fie în desfășurarea de activități 
de cercetare și dezvoltare și de testare a pieței (2,5 milioane de euro în cadrul fazei 2). 
De asemenea, se poate acorda asistență prin activități de îndrumare și de mentorat 
sau prin alte servicii de accelerare a dezvoltării întreprinderii (faza 3). 

III În cadrul acestui audit, Curtea a evaluat dacă Instrumentul pentru IMM-uri sprijină 
activitățile de inovare desfășurate de întreprinderile de acest tip. Ea a examinat dacă 
instrumentul a vizat tipul adecvat de IMM-uri, dacă acesta a asigurat o acoperire 
geografică largă, dacă procesul de selecție și sprijinul oferit de Comisie au fost eficace 
și dacă această instituție a monitorizat și a urmărit subsecvent în mod adecvat 
instrumentul în vederea îmbunătățirii acestuia. Curtea preconizează că observațiile 
rezultate în urma auditului și recomandările pe care le formulează vor contribui la 
dezbaterea privind modul în care ar trebui să fie conceput și administrat succesorul 
Instrumentului pentru IMM-uri începând cu anul 2020. 

IV Curtea a constatat că Instrumentul pentru IMM-uri oferă un sprijin eficace acestor 
întreprinderi pentru dezvoltarea proiectelor lor de inovare și că „marca UE” pe care 
o conferă primirea unui sprijin din partea UE ajută întreprinderile să atragă investiții 
suplimentare. 

V Cu toate acestea, obiectivele și grupurile-țintă vag definite ale instrumentului, 
alături de modificările introduse în cursul implementării acestuia, au creat un anumit 
grad de incertitudine pentru părțile interesate. Curtea a identificat un risc în faptul că 
instrumentul finanțează unele IMM-uri care ar fi putut fi finanțate de piață. 



 6 

 

VI Participarea la Instrumentul pentru IMM-uri variază simțitor de la o țară la alta. 
Acest lucru se explică parțial prin o serie de factori externi, dar și prin nivelurile diferite 
de sprijin oferit de punctele de contact naționale și prin limitările existente la nivelul 
activităților de marketing și de comunicare ale Comisiei. 

VII Curtea a constatat că au fost aduse îmbunătățiri procedurilor de evaluare și de 
selecție pe durata de viață a instrumentului, prezentarea orală a propunerilor de 
proiecte în fața unui juriu format din mai mulți membri constituind o noutate deosebit 
de utilă pentru identificarea celor mai bune propuneri. Cu toate acestea, lipsește un 
feedback care să fie comunicat în ambele sensuri între etapele de evaluare. În plus, 
unele instrumente informatice nu sunt adecvate scopului, subminând astfel procesul, 
care este deja sub presiune. 

VIII Faptul că propunerile nereținute sunt depuse din nou erodează în mod 
semnificativ și tot mai mult resursele consacrate gestionării și evaluării, fără să aducă 
o valoare adăugată. Acest lucru nu numai că sporește costurile administrative, dar și 
reduce rata de succes, descurajând astfel participarea. 

IX Faza 1 din cadrul instrumentului oferă un sprijin eficace, grație unui proces de 
selecție simplu și rapid, „mărcii UE” pe care o conferă și accesului pe care îl acordă la 
servicii de accelerare a dezvoltării întreprinderii. Ea impune însă costuri administrative 
disproporționat de mari pentru procesul de administrare desfășurat de Comisie, iar 
relevanța ei este redusă în țările în care există deja programe similare. 

X Faza 2 din cadrul instrumentului, care oferă un nivel mai ridicat de sprijin în scopul 
introducerii soluțiilor inovatoare pe piață, înregistrează aceleași rezultate pozitive ca și 
faza 1 și, în plus, ajută IMM-urile să mobilizeze investiții suplimentare. 

XI Cu toate acestea, Curtea a constatat că majoritatea beneficiarilor continuă să aibă 
nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și susține eforturile de inovare și pentru a-și 
introduce pe piață proiectele. Comisia a luat puține măsuri pentru a crea legături între 
nevoile în materie de finanțare ale IMM-urilor și instrumentele financiare sprijinite de 
UE, iar informațiile pe care le deține cu privire la nevoile financiare ale beneficiarilor 
sunt limitate. 

XII Serviciile de îndrumare și de accelerare a dezvoltării întreprinderii au potențialul 
de a amplifica efectele instrumentului, dar, deoarece au fost lansate cu întârziere, doar 
o mică parte din IMM-uri au apelat la acest tip de servicii. În plus, acestea nu au fost 
suficient de bine adaptate la nevoile beneficiarilor. 
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XIII Monitorizarea investițiilor mobilizate și evoluția întreprinderilor sunt metode 
eficiente din punctul de vedere al costurilor, dar nu evaluează impactul real al 
instrumentului. Deși beneficiarii au reușit să mobilizeze investiții în plus față de 
finanțările nerambursabile primite, există dezechilibre între țările participante, IMM-
urile din nordul și din vestul Europei colectând mai multe fonduri de la sectorul privat 
decât cele din sudul și din estul Europei. 

XIV Curtea adresează în raport mai multe recomandări Comisiei: 

— să îmbunătățească strategia de marketing și de comunicare cu privire la 
instrument; 

— să îmbunătățească sprijinul pe care îl acordă punctelor de contact naționale 
pentru IMM-uri și Rețelei întreprinderilor europene; să amelioreze procedura de 
selecție astfel încât să utilizeze mai bine resursele și să finanțeze cele mai bune 
propuneri; 

— să limiteze numărul de redepuneri posibile ale aceleiași propuneri și să publice 
rata de succes per propunere de proiect; 

— să propună statelor membre să îi încredințeze sarcina de a gestiona un program 
similar cu faza 1; 

— să mențină un program similar cu faza 2 în următoarea perioadă de programare, 
sprijinindu-se pe rezultatele existente; 

— să consolideze serviciile de accelerare a dezvoltării întreprinderii, alocând resurse 
adecvate, și  

— să identifice și să promoveze sinergii între Instrumentul pentru IMM-uri și 
instrumente financiare sprijinite de UE. 
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Introducere 

Importanța IMM-urilor și a inovării în economia UE 

01 Conform Raportului anual privind IMM-urile pentru anii 2017/2018 elaborat de 
Comisia Europeană, IMM-urile reprezintă 99 % din întreprinderile care își desfășoară 
activitatea în sectorul întreprinderilor nefinanciare din UE, 66 % din totalul locurilor de 
muncă și 57 % din valoarea adăugată în sectorul întreprinderilor nefinanciare din UE. 

02 Atât Parlamentul European, cât și Consiliul au subliniat importanța pe care o au 
sprijinirea inovării (în special a inovării revoluționare) și dezvoltarea întreprinderilor 
nou-înființate (start-up) și a IMM-urilor. Așa cum au observat aceste instituții, sprijinul 
care este acordat IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate inovatoare este esențial 
pentru maximizarea potențialului Europei de creștere și de transformare 
socioeconomică1. Mai multe studii academice2,3 au demonstrat relația care există între 
antreprenoriat, activitatea IMM-urilor, creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă. 

03 Strategia Europa 20204 subliniază importanța pe care o are inovarea pentru 
stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă în UE. Una dintre cele șapte inițiative 
emblematice ale strategiei este „o Uniune a inovării”, care vizează „să creeze un mediu 
favorabil inovării, în care ideile valoroase să poată fi mai ușor transformate în produse 
și servicii care să genereze creștere economică și locuri de muncă”5. 

                                                      
1 Impact Assessment of the 9th EU Framework Programme for Research and Innovation 

(a New Horizon for Europe). 

2 The vital 6 per cent. How high-growth innovative businesses generate prosperity and jobs 
2009 - NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts). 

3 Henrekson, M. și Johansson, D, 2010, „Gazelles as job creators: a survey and interpretation 
of the evidence”, Small Business Economics, 35, 227-244, p. 240. 

4 Comunicarea Comisiei: „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii”, COM(2010) 2020. 

5 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm


 9 

 

Accent mai puternic pe IMM-uri și pe inovare în programul 
Orizont 2020 

04 Orizont 2020 este cel de al optulea program-cadru pentru cercetare al UE. Cu un 
buget de 76,4 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, este vorba despre cel mai 
mare program public pentru cercetare și inovare din lume6. 

05 Programul Orizont 2020 a pus un accent mai mare pe inovare decât oricare dintre 
programele precedente, oferind mai multe fonduri pentru activități de testare, de 
creare de prototipuri și de cercetare și dezvoltare realizate la inițiativa întreprinderilor, 
precum și pentru promovarea antreprenoriatului inovator. Pe lângă aceasta, ținta 
stabilită de programul Orizont 2020 în ceea ce privește fondurile care urmează să fie 
alocate IMM-urilor este mai ambițioasă decât în oricare alt program-cadru anterior: 
IMM-urile ar trebui să primească cel puțin 20 % din bugetul combinat total de 
9 miliarde de euro, și anume în cadrul pilonilor „Poziția de lider în domeniul 
tehnologiilor generice și industriale” și „Provocări societale”. 

06 Instrumentului pentru IMM-uri i-a fost alocat un buget de 3 miliarde de euro, 
care reprezintă 33 % din ținta prevăzută pentru IMM-uri în ansamblul programului 
Orizont 20207. 

Ce este Instrumentul pentru IMM-uri? 

07 Instrumentul pentru IMM-uri a fost creat prin programul-cadru pentru cercetare 
Orizont 2020 cu scopul de a sprijini inovarea în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 
Instrumentul oferă finanțări nerambursabile pentru întreprinderi cu un potențial 
ridicat, cu scopul de a le sprijini în procesul de elaborare unui studiu de fezabilitate 
(faza 1) și în desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare și de testare a pieței 
(faza 2). De asemenea, se poate acorda asistență prin activități de îndrumare și de 
mentorat sau prin alte servicii de accelerare a dezvoltării întreprinderii (faza 3). 
Disponibil pentru IMM-urile din statele membre și din țările care au semnat acorduri 
de asociere (țările asociate)8, Instrumentul pentru IMM-uri își propune să ajute 
întreprinderile să se extindă și să își desfășoare activitatea și pe plan internațional. 

                                                      
6 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 de instituire a programului Orizont 2020. 

7 Idem. 

8 http://ec.europa.eu/research/bitlys/h2020_associated_countries.html 

http://ec.europa.eu/research/bitlys/h2020_associated_countries.html
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08 Instrumentul pentru IMM-uri aduce un element de noutate, deoarece permite 
întreprinderilor din această categorie să participe ca beneficiari unici, fără să facă parte 
neapărat dintr-un consorțiu, așa cum prevăd, de regulă, programele-cadru pentru 
cercetare. El vizează proiecte care au atins cel puțin nivelul 6 de maturitate 
tehnologică. 

09 Obiectivul Instrumentului pentru IMM-uri este de a dezvolta și de a valorifica 
potențialul întreprinderilor de acest tip prin acoperirea deficitului de finanțare pentru 
activitățile de cercetare și inovare în stadiu de început cu risc ridicat și prin accelerarea 
comercializării în sectorul privat a rezultatelor cercetării. Instrumentul se adresează 
IMM-urilor care demonstrează o ambiție puternică de a se dezvolta și de a se 
internaționaliza și este furnizat pentru toate tipurile de inovare, cu condiția ca fiecare 
activitate să aducă o valoare adăugată europeană clară. 

10 Responsabilitatea pentru elaborarea politicii în ceea ce privește Instrumentul 
pentru IMM-uri revine Direcției Generale Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei 
Europene (DG RTD), în timp ce implementarea este asigurată de Agenția Executivă 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME). 

11 Instrumentul cuprinde trei faze (a se vedea figura 1): 

— Faza 1 (studierea fezabilității tehnice și comerciale a unei idei de afaceri): 
analizarea fezabilității științifice sau tehnice și a potențialului comercial al 
unor idei noi. Se acordă finanțări nerambursabile (granturi) în valoare de 
50 000 de euro, cu o rată de cofinanțare din partea UE de 70 %. 

— Faza 2 (dezvoltare și demonstrare): dezvoltarea de inovații în scopul 
demonstrării, verificarea performanțelor, testare, dezvoltare de linii-pilot, 
validare pentru replicarea pe piață și alte activități care vizează să aducă 
rezultatele inovării la un grad de maturitate care este susceptibil să atragă 
investiții și preluarea pe piață. Pot fi acordate finanțări nerambursabile de 
până la 2,5 milioane de euro, cu o rată de cofinanțare de 70 %. 

— Faza 3 (sprijin suplimentar din partea UE pentru intrarea pe piață): 
furnizarea de sprijin, de formare și de îndrumare, precum și facilitarea 
accesului la finanțarea de risc. Această fază constă într-un pachet de servicii 
oferite beneficiarilor din fazele 1 și 2. În această fază nu se mai acordă nicio 
finanțare nerambursabilă. 
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12 Deși diferitele faze sunt numerotate, Instrumentul pentru IMM-uri nu este 
secvențial: nu este necesar să se finalizeze faza 1 pentru a participa la faza 2. Serviciile 
oferite în faza 3 pot fi furnizate în orice moment pe durata implementării proiectului 
de inovare sau chiar după finalizare. 

Figura 1 – Instrumentul pentru IMM-uri: structură și repartizarea 
bugetului 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Scurt istoric al Instrumentului pentru IMM-uri 

13 Instrumentul pentru IMM-uri a fost lansat în 2014, conceptul de la baza sa 
inspirându-se din programul SBIR9 al Statelor Unite ale Americii. Modelul de tip 
„pâlnie” al acestui instrument urma să asigure un număr mare de investiții cu un 
cuantum scăzut destinate studiilor de fezabilitate pentru proiecte de inovare 
promițătoare (faza 1), cele mai bune dintre aceste proiecte trecând apoi în faza 2, care 
oferea un nivel crescut de finanțare. Obligația de a trece prin faza 1 înainte de a ajunge 
în faza 2 a fost însă eliminată în faza de concepție a instrumentului, permițând 
solicitanților să solicite în mod direct fonduri de la oricare dintre cele două faze. 

                                                      
9 https://www.sbir.gov/about/about-sbir. 
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14 Ca și în cazul altor componente ale programului Orizont 2020, Instrumentul 
pentru IMM-uri este pus în aplicare prin intermediul unor programe de activitate care 
acoperă perioade de doi sau de trei ani. Cu fiecare program de activitate, 
caracteristicile instrumentului pot să se modifice în funcție de intențiile urmărite în 
cadrul politicii. 

15 Programele de activitate pentru anii 2014-2015 și 2016-2017 au împărțit bugetul 
Instrumentului pentru IMM-uri în subiecte tematice, cum ar fi biotehnologia, 
sănătatea sau securitatea. IMM-urile urmau să candideze pentru tema care se potrivea 
cel mai bine proiectului lor. 

16 Programul de activitate pentru perioada 2018-2020 cuprindea o „inițiativă-pilot 
privind Consiliul european pentru inovare”, care grupa Instrumentul pentru IMM-uri 
împreună cu anumite alte programe – „Tehnologii viitoare și emergente – deschise” 
(FET Open), „Calea rapidă spre inovare” (CRI) și „Premiile Orizont 2020”. Principalele 
modificări care au fost introduse prin inițiativa-pilot și care afectează Instrumentul 
pentru IMM-uri sunt următoarele: 

o o abordare „de la bază spre vârf” în cadrul unei cereri deschise de propuneri, fără 
să fie necesar să se candideze la un anumit subiect tematic; 

o o „prezentare a ideii de proiect” (pitch) realizată de IMM-uri în vederea selectării 
în faza 2: interviuri față-în-față cu un juriu format din inovatori cu experiență; 

o posibilități sporite de mentorat și de îndrumare pentru toți beneficiarii, în cadrul 
fazei 3. 
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17 În iunie 2018, Comisia a prezentat o propunere de regulament de instituire 
a programului Orizont Europa pentru perioada de după 202010. Propunerea are în 
vedere Consiliul european pentru inovare ca cel de al treilea pilon al programului-
cadru. Consiliul european pentru inovare ar urma să aibă un buget de 10,5 miliarde de 
euro, care „ar urma să reunească într-un singur loc ansamblul sprijinului acordat de UE 
pentru inovarea revoluționară și creatoare de piețe”. El cuprinde două instrumente: 
Pathfinder for Advanced Research și Accelerator. Prin urmare, faza 1 din programul 
anterior va fi suprimată definitiv, în timp ce acțiuni similare celor din fazele 2 și 3 
anterioare vor fi incluse în instrumentul Accelerator11. 

18 În martie 2019, Comisia a modificat programul de activitate și a lansat „inițiativa-
pilot consolidată privind Consiliul european pentru inovare”, care urma să se deruleze 
între iunie 2019 și sfârșitul anului 2020. Inițiativa-pilot consolidată reprezintă 
o tranziție către Consiliul european pentru inovare astfel cum este propus în cadrul 
programului Orizont Europa (de după 2020). Aceasta creează o relație mai strânsă 
între părțile componente și aduce schimbări semnificative Instrumentului pentru IMM-
uri. Faza 1 a fost eliminată și au fost introduse următoarele instrumente: 

o „Pathfinder”, care înlocuiește fostele instrumente „Tehnologii viitoare și 
emergente – deschise” și „Tehnologii viitoare și emergente – proactive”; 

o „Accelerator”, care înlocuiește fosta fază 2: 

— dezvoltarea și extinderea activităților de inovare cu risc ridicat desfășurate 
de IMM-uri; 

— introducerea conceptului de „nebancabilitate”12; 

— finanțări nerambursabile de până la 2,5 milioane de euro și 

— o opțiune de injecție de capital în valoare de până la 15 milioane de euro 
(finanțare mixtă). 

                                                      
10 COM (2018) 435, Propunere de regulament de instituire a programului Orizont Europa, 

iunie 2018. 

11 În aprilie 2019, Comisia, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord general 
provizoriu cu privire la programul Orizont Europa. 

12 Conceptul de „nebancabilitate” este definit la rubrica „Întrebări frecvente” a Consiliului 
european pentru inovare ca fiind „incapacitatea de a atrage finanțare suficientă”. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_ro.htm
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19 Inițiativa-pilot privind Consiliul european pentru inovare a reprezentat o evoluție 
a Instrumentului pentru IMM-uri, dar care respecta în linii mari conceptul inițial, în 
timp ce inițiativa-pilot consolidată a introdus modificări menite să faciliteze tranziția 
către modelul propus pentru acest consiliu în cadrul programului Orizont Europa. 
Instrumentul pentru IMM-uri este elementul cel mai important atât din inițiativa-pilot, 
cât și din inițiativa consolidată, reprezentând aproximativ două treimi din bugetele 
respective. 

20 Propunerea privind Consiliul european pentru inovare din cadrul programului 
Orizont Europa, pentru care procedura legislativă este în curs, păstrează anumite 
elemente ale instrumentului, cum ar fi accentul pus în continuare pe IMM-uri și 
sprijinul acordat exclusiv sub formă de finanțări nerambursabile. Cu toate acestea, 
anumite alte aspecte care sunt avute în vedere nu au fost încă dezvoltate sau testate13. 

  

                                                      
13 De exemplu, furnizarea de sprijin financiar pentru proiecte prin finanțare sub formă de 

participare la capital și acceptarea parțială a proceselor de selecție desfășurate în cadrul 
altor cereri de propuneri sau al altor programe. 
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Sfera și abordarea auditului 
21 Prezentul raport special este cel mai recent dintr-o serie de mai multe publicații 
ale Curții de Conturi Europene care examinează sprijinul financiar acordat IMM-urilor 
inovatoare14. Atât Parlamentul European, cât și Consiliul au subliniat importanța pe 
care o are sprijinirea IMM-urilor inovatoare și a întreprinderilor nou-înființate pentru 
maximizarea potențialului de creștere al Europei. Curtea preconizează că observațiile 
rezultate în urma auditului și recomandările pe care le formulează vor contribui la 
dezbaterea care are loc în contextul cadrului financiar multianual cu privire la modul în 
care ar trebui să fie conceput și administrat succesorul Instrumentului pentru IMM-uri 
începând cu anul 2020. 

22 În cadrul acestui audit, Curtea a examinat dacă Instrumentul pentru IMM-uri 
a fost eficace în sprijinirea activităților de inovare desfășurate de întreprinderile de 
acest tip. 

23 În cadrul auditului, s-a analizat: 

o dacă instrumentul a vizat „IMM-urile potrivite” (și anume, cele cu potențial ridicat 
de inovare); 

o dacă instrumentul a asigurat acoperirea geografică cuvenită și a căutat să 
favorizeze excelența; 

o dacă procesul de selecție implementat de Comisie a fost astfel conceput încât să 
finanțeze cele mai bune proiecte; 

o dacă Comisia a furnizat un sprijin eficace beneficiarilor; 

o dacă Comisia a monitorizat și a urmărit subsecvent în mod adecvat instrumentul 
în vederea îmbunătățirii acestuia. 

24 Auditul Curții s-a axat, așadar, pe concepția, gestionarea și rezultatele 
Instrumentului pentru IMM-uri, precum și pe evoluția acestuia către Consiliul 
european pentru inovare, inclusiv către inițiativa-pilot referitoare la acesta. Auditul 
a vizat finanțările nerambursabile acordate în perioada ianuarie 2014-mai 2019. 

                                                      
14 Raportul special privind garanțiile (nr. 20/2017 – Fondul de garantare pentru IMM-uri) și 

Raportul special privind capitalul de risc (nr. 17/2019). 
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25 Auditul a recurs la o combinație de surse diverse de probe: 

o o examinare a documentelor; 

o o evaluare a datelor analitice; 

o sondaje realizate în rândul beneficiarilor, al solicitanților respinși care au primit 
o marcă de excelență, al evaluatorilor de la distanță și al agențiilor naționale 
pentru inovare; 

o vizite de informare desfășurate în Bulgaria, Danemarca, Franța, România, 
Slovenia, Spania și Regatul Unit și 

o interviuri derulate cu reprezentanți din cadrul direcțiilor generale ale Comisiei, al 
EASME, al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al Fondului European de Investiții 
(FEI), precum și cu alte părți interesate relevante. 

26 Pentru mai multe detalii privind metodologia de audit și sursele de probe, a se 
vedea anexa I. 
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Observații 

Direcționarea sprijinului către beneficiarii potriviți 

27 Conform Regulamentului privind Orizont 202015, Instrumentul pentru IMM-uri se 
adresează IMM-urilor care demonstrează o ambiție puternică de a se dezvolta, a crește 
și a se internaționaliza. 

Obiectivele Instrumentului pentru IMM-uri și grupul-țintă vizat de acesta 
au suferit modificări pe durata implementării sale 

28 Părțile interesate de Instrumentul pentru IMM-uri au subliniat, cu ocazia 
interviurilor și în răspunsurile la sondajele Curții, că ar fi fost de preferat ca 
instrumentul să fi avut încă de la început un grup-țintă și obiective definite cu mai 
multă precizie. 

29 Această ambiguitate, în special în ceea ce privește tipul de întreprinderi vizate de 
Instrumentul pentru IMM-uri, a fost semnalată și în raportul pe 2014 al Grupului 
consultativ de experți în IMM-uri16. Potrivit acestui grup, dacă s-ar fi alocat resurse 
suplimentare și s-ar fi realizat o analiză mai aprofundată a grupului-țintă vizat, Comisia 
ar fi fost mai sigură că atrage tipul adecvat de solicitanți. 

30 Obiectivele din cadrul programelor de activitate succesive s-au modificat în mai 
multe rânduri pe parcursul implementării. Primele două programe de activitate 
(2014-2015 și 2016-2017) s-au concentrat pe orice activități de inovare care 
impulsionau creșterea întreprinderii și reprezentau o noutate pe piață. Programele de 
activitate pentru inițiativa-pilot privind Consiliul european pentru inovare (2018-2020) 
și pentru inițiativa-pilot consolidată (2019-2020) au deplasat accentul pe inovarea 
„creatoare de piețe”. Cu titlu de comparație, programul SBIR s-a schimbat foarte puțin 
de la reînnoirea sa în 201117. 

                                                      
15 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 de instituire a programului Orizont 2020. 

16 Raportul anual pe 2014 al Grupului consultativ de experți privind inovarea în IMM-uri. 

17 https://sbir.nih.gov/reauthorization#eligibilityDiv 

https://sbir.nih.gov/reauthorization%23eligibilityDiv
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31 Frecventele modificări introduse în perioada scurtă de viață a Instrumentului 
pentru IMM-uri au creat confuzie în rândul principalilor actori, cum ar fi punctele de 
contact naționale și Rețeaua întreprinderilor europene, precum și în rândul 
solicitanților cu privire la ceea ce ar trebui să se finanțeze. 

32 Pe parcursul implementării Instrumentului pentru IMM-uri, tipul de întreprinderi 
vizate s-a schimbat, trecând de la întreprinderi mature care participaseră la programe-
cadru anterioare la întreprinderi inovatoare și, în special, la întreprinderi tinere care nu 
aveau nicio experiență cu programele-cadru anterioare. Faptul că, în 2018, s-au 
introdus abordarea „de la bază spre vârf” și prezentarea ideii de proiect în fața unui 
juriu în cadrul inițiativei-pilot privind Consiliul european pentru inovare a accelerat 
trecerea către reducerea mediei de vârstă a IMM-urilor participante (a se vedea 
figura 2). 

Figura 2 – Vârsta IMM-urilor finanțate prin faza 2, pe ani în care s-au 
organizat cereri de propuneri 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie. 
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33 Profilul de vârstă actual al beneficiarilor corespunde cu cel al întreprinderilor 
identificat în studiul Nesta18 privind factorii de creștere și diferențele în rândul 
întreprinderilor în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Acest lucru sugerează 
că portofoliul actual de beneficiari este mai bine plasat să asigure creștere și crearea 
de locuri de muncă. 

34 Abordarea „de la bază spre vârf” a rezolvat problema observată la structura 
anterioară, în care întreprinderile selectau „tema” în cadrul căreia urmau să solicite 
sprijin, în funcție de diferitele rate de succes la atribuirea finanțării. Ea a simplificat, de 
asemenea, procedurile administrative pentru cererile de propuneri de proiecte. Acolo 
unde trebuie să se rezerve fonduri pentru anumite domenii specifice considerate a fi 
prioritare pentru UE, este posibil să fie mai adecvată o abordare diferită. 

Introducerea tardivă a conceptului de „nebancabilitate” 

35 Instrumentul pentru IMM-uri își propune „să acopere deficitul de finanțare 
pentru activitățile de cercetare și inovare în stadiu de început cu risc ridicat”19. 
Programele de activitate succesive nu au specificat însă cum să se direcționeze 
fondurile către IMM-urile care se confruntă cu dificultăți în a obține finanțare din alte 
surse, iar conceptul de „nebancabilitate” a fost introdus abia în 2019, cu ocazia 
inițiativei-pilot consolidate privind Consiliul european pentru inovare. 

36 Potrivit diverselor părți interesate intervievate, există riscul ca Instrumentul 
pentru IMM-uri să aibă efectul de excludere a investițiilor private. Această constatare 
a fost coroborată de rezultatele sondajului realizat de Curte în rândul beneficiarilor. În 
faza 2, 36 % din respondenți au fost de părere că proiectele lor ar fi putut primi 
finanțare din partea sectorului privat, iar 17 % au răspuns că ar fi putut utiliza resursele 
proprii ale societății lor pentru a finanța activitățile de inovare. Membrii juriilor au 
confirmat, la rândul lor, acest risc în cadrul interviurilor (a se vedea figura 3). 

                                                      
18 Documentul de lucru nr. 11/02 al Nesta, A look at business growth and contraction in 

Europe. 

19 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 de instituire a programului Orizont 2020. 
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Figura 3 – Surse alternative de finanțare privată ale întreprinderilor 
beneficiare ale fazei 2 

 
Sursa: sondajul realizat de Curte în rândul beneficiarilor. 

37 Cu toate acestea, părțile interesate au atras atenția asupra efectului ulterior de 
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lor. 
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Acoperirea geografică 

Niveluri diferite de participare de la o țară la alta, parțial din cauza unor 
factori care nu se află sub controlul Comisiei 

40 Principalul factor de care depind participarea în cadrul Instrumentului pentru 
IMM-uri și succesul proiectelor este excelența. Prin urmare, date fiind nivelurile de 
inovare diferite între statele membre, este de așteptat să existe o distribuție inegală 
a fondurilor. În același timp însă, prin intermediul programului Orizont 2020, UE 
urmărește să asigure atât maximizarea, cât și distribuirea pe scară largă a beneficiilor 
unei economii bazate pe inovare20. 

41 Graficele și hărțile de mai jos (figura 4 și imaginile 1 și 2) ilustrează statisticile la 
nivel de țară privind numărul de cereri de finanțare depuse și privind finanțarea 
primită în raport cu numărul de IMM-uri, PIB-ul și populația. În anexa II sunt 
prezentate repartizarea fondurilor din partea Instrumentului pentru IMM-uri pe state 
membre, în termeni absoluți și în termeni relativi, numărul de proiecte cărora li s-a 
atribuit finanțare, numărul de propuneri de proiecte și rata de succes pentru fiecare 
stat membru. 

42 De regulă, analiza punerii în aplicare a programului Orizont 2020 deosebea între 
două grupuri diferite de state membre: UE-15 și UE-1321. În cazul Instrumentului 
pentru IMM-uri, această distincție nu reușește să explice variația înregistrată în ceea ce 
privește finanțarea primită (a se vedea prima coloană din figura 4). 

                                                      
20 Considerentul 14 al Deciziei nr. 2013/743 a Consiliului. 

21 Statele membre UE-13 sunt: Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia și Slovenia, în timp ce țările UE-15 sunt celelalte 
15 state membre ale Uniunii Europene. 
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Figura 4 – Repartizarea finanțării acordate prin Instrumentul pentru 
IMM-uri în funcție de numărul de IMM-uri, de PIB și de populație 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie. 

Imaginea 1 – Numărul de propuneri de proiecte depuse per mie de IMM-
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Imaginea 2 – Finanțarea din partea Instrumentului pentru IMM-uri per 
IMM (euro/IMM) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

43 Nivelul de participare la Instrumentul pentru IMM-uri și rata de succes 
a proiectelor sunt afectate de mai mulți factori: 

1. ecosistemul de inovare și numărul de IMM-uri din țara în cauză; 

2. existența unei strategii naționale privind Instrumentul pentru IMM-uri; 

3. efortul depus pentru promovarea acestui instrument și 

4. sprijinul furnizat de punctele de contact naționale și de Rețeaua întreprinderilor 
europene. 

44 Unii dintre acești factori nu se află sub controlul Comisiei, dar alții – cum ar fi 
marketingul și promovarea instrumentului sau sprijinul furnizat de punctele de contact 
naționale – intră în aria sa de influență. 
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45 Diferențele existente între țări în ceea ce privește ratele de succes se explică
parțial prin variațiile care există în ceea ce privește nivelurile de inovare. Figura 5 
indică o corelație puternică între ratele de succes înregistrate în cadrul Instrumentului 
pentru IMM-uri și indicele sintetic al inovării din Tabloul de bord european privind 
inovarea22. 

Figura 5 – Corelația dintre rata de succes în cadrul Instrumentului pentru 
IMM-uri și Tabloul de bord european privind inovarea din 2019 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie. 

46 O caracteristică comună a țărilor participante care au rate ridicate de participare
și de succes în cadrul instrumentului este prezența unei agenții naționale pentru 
inovare active, care acționează ca intermediar în relația cu IMM-urile inovatoare. În 
schimb, în cele trei state membre care înregistrau cel mai scăzut nivel de participare (în 
comparație cu numărul de IMM-uri din țară) și cele mai scăzute rate de succes, nu 
există o astfel de agenție. 

22 https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_ro 
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47 În cadrul sondajului pe care l-a realizat în rândul agențiilor naționale pentru
inovare, Curtea a întrebat dacă acestea dispuneau de programe naționale vizând să 
ajute IMM-urile să solicite finanțare de la Instrumentul pentru IMM-uri. Aproape 
jumătate din aceste agenții au confirmat că aveau programe naționale ce sprijineau 
IMM-urile care solicitau finanțare în cadrul fazei 2 și 35 % din ele au declarat astfel de 
programe pentru faza 1 (a se vedea figura 6). Reprezentanții cu care s-au desfășurat 
interviuri au remarcat că, de la crearea Instrumentului pentru IMM-uri, unele agenții 
naționale au redus amploarea programelor similare și, în schimb, au pregătit 
întreprinderile din țara în cauză în vederea Instrumentul pentru IMM-uri. 

Figura 6 – Există în țara dumneavoastră programe naționale care ajută 
IMM-urile să solicite finanțare în cadrul fazei 1 și/sau al fazei 2? 

Sursa: sondajul realizat de Curte în rândul agențiilor naționale pentru inovare. 

48 Spania este un bun exemplu de stat membru care dispune de o strategie
națională ce sprijină întreprinderile inovatoare care ar putea fi eligibile pentru 
Instrumentul pentru IMM-uri. Autoritățile spaniole au instituit un sistem de promovare 
a acestui instrument, căutând în mod activ întreprinderi foarte inovatoare și 
sprijinindu-le în demersurile de solicitare a finanțării din partea instrumentului. Spania 
este cel mai mare beneficiar al Instrumentului pentru IMM-uri, primind aproximativ 
20 % din bugetul total și având cel mai mare număr de IMM-uri solicitante. În pofida 
faptului că este un „inovator moderat”, conform Tabloului de bord european privind 
inovarea, Spania înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de succes. Irlanda și 
Danemarca promovează și ele în mod activ instrumentul și își pregătesc IMM-urile în 
vederea participării. 
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49 În statele membre vizitate cu un grad scăzut de participare la Instrumentul pentru 
IMM-uri (din punctul de vedere al fondurilor atribuite și din perspectiva ratei de 
succes), instrumentul era puțin cunoscut. La nivel național, sprijinul specific furnizat, 
promovarea instrumentului sau orientările puse la dispoziția întreprinderilor cu privire 
la instrument erau limitate. Ratele scăzute de succes au descurajat, la rândul lor, alte 
întreprinderi să solicite finanțare din partea instrumentului. În plus, existența unor 
programe naționale alternative, care obțin rate de succes mai ridicate, a redus 
atractivitatea instrumentului pentru întreprinderi și pentru agenți auxiliari, cum ar fi 
consultanții. 

Absența la nivelul Comisiei a unei strategii bine orientate de marketing și 
de comunicare afectează măsura în care este cunoscut instrumentul 

50 Instrumentul pentru IMM-uri reprezintă o formă nouă de sprijin în programele-
cadru, vizând în principal IMM-urile individuale cu proiecte foarte inovatoare și 
aplicând o abordare orientată spre piață. 

51 Tipurile tradiționale de solicitanți de finanțare din partea programului 
Orizont 2020 (universități, corporații mari și centre de cercetare) sunt familiarizate cu 
posibilitățile de finanțare oferite de acest program. Aceste organizații au experiență 
atât cu programul Orizont 2020, cât și cu programele-cadru anterioare și, în multe 
cazuri, au personal consacrat special sarcinilor de gestionare a cererilor de finanțare și 
a proiectelor. Întreprinderile din categoria vizată de Instrumentul pentru IMM-uri nu 
au mai participat, de regulă, la programe-cadru anterioare și este posibil ca nici măcar 
să nu fi luat în considerare utilizarea de fonduri publice în strategia lor de finanțare. 

52 Curtea a examinat dacă Instrumentul pentru IMM-uri a fost promovat, 
implementat și monitorizat astfel încât să ofere IMM-urilor un acces facil la 
instrument, așa cum se prevede în Decizia 743/2013 a Consiliului. De asemenea, 
Curtea a analizat în ce măsură s-au utilizat tehnici de marketing pentru a face 
cunoscută întreprinderilor potrivite existența acestei alternative de finanțare, precum 
și în ce măsură au fost identificate și utilizate canale de comunicare adecvate pentru 
a se ajunge la acestea. 
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53 Comisia și EASME au avut la dispoziție un buget limitat pentru a lansa activități de 
comunicare și pentru a organiza diverse evenimente care au reunit potențiali 
beneficiari ai Instrumentului pentru IMM-uri, în principal prin intermediul zilelor de 
informare consacrate programului Orizont 2020. Rapoartele publicate de Grupul 
consultativ de experți au relevat absența unei strategii de marketing pentru 
Instrumentul pentru IMM-uri, precum și necesitatea de a se identifica „clienții” 
adecvați și de a adapta în consecință canalele și instrumentele de comunicare. În 
evaluarea Instrumentului pentru IMM-uri23 s-a considerat că lipsa unei astfel de 
strategii este o posibilă explicație pentru diferențele între ratele de penetrare 
a instrumentului în țările UE-28 și s-a subliniat necesitatea de a se reexamina strategia 
de comunicare și de marketing. 

54 În pofida eforturilor depuse pentru a face cunoscut instrumentul în rândul 
potențialilor beneficiari, Comisia nu dispunea de o strategie structurată de marketing și 
de comunicare. Ea nu a utilizat o abordare suficient de bine direcționată pentru 
a informa mai bine IMM-urile inovatoare cu privire la posibilitățile de finanțare oferite 
de acest instrument. 

55 Comisia se bazează în mare măsură pe promovarea realizată la nivel național de 
punctele de contact naționale și de Rețeaua întreprinderilor europene pentru a asigura 
o implementare uniformă a Instrumentului pentru IMM-uri. În percepția Comisiei, 
punctele de contact naționale sunt „principala structură care furnizează informații și 
asistență practică pentru potențialii participanți”. Întrucât IMM-urile sunt mai puțin 
familiarizate cu Orizont 2020 decât alți participanți la programul-cadru (a se vedea 
punctul 51), rolul punctelor de contact naționale este deosebit de important pentru 
IMM-uri. Punctele de contact naționale sunt desemnate și remunerate de autoritățile 
naționale. Ele au responsabilitatea de a se asigura că „noul program este adus la 
cunoștința tuturor potențialilor solicitanți și este ușor accesibil acestora”24. Cu toate 
acestea, așa cum se menționează în Raportul special 28/2018 al Curții25, nivelul de 
sprijin oferit de aceste puncte de contact variază de la un stat membru la altul. În unele 
state, ele funcționează ca puncte de contact naționale cu normă întreagă, în timp ce, în 
altele, trebuie să combine sarcinile de punct de contact cu alte responsabilități. 

                                                      
23 Evaluation of the SME instrument and the activities under Horizon 2020 Work Programme 

Innovation in SMEs, februarie 2017. 

24 http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/ncp/h2020-standards-
principles_en.pdf 

25 Raportul special 28/2018: „Majoritatea măsurilor de simplificare introduse în programul 
Orizont 2020 au făcut viața mai ușoară beneficiarilor, dar există încă loc de îmbunătățiri”. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/ncp/h2020-standards-principles_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/ncp/h2020-standards-principles_en.pdf
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56 Nivelul de sprijin furnizat de punctele de contact naționale variază de la un stat 
membru la altul, influențând nivelul de participare și ratele de succes. Punctele de 
contact naționale erau consacrate pe deplin acestui rol în doar două dintre cele șase 
state membre vizitate. Punctele de contact din două state membre au organizat 
ateliere de redactare de propuneri și au desfășurat examinări prealabile ale cererilor 
de finanțare. Un punct de contact a organizat simulări de prezentări de idei în fața 
unor jurii de probă. Altele s-au mărginit la a găzdui zile de informare Orizont 2020. 

57 Punctele de contact naționale și Rețeaua întreprinderilor europene au declarat că 
Instrumentul pentru IMM-uri a fost promovat în principal la nivel național, cu sprijin 
limitat din partea Comisiei Europene, deoarece programul nu alocă punctelor de 
contact un buget specific pentru activitățile de diseminare. 

58 Access4SMEs este o acțiune de coordonare și de sprijin din cadrul programului 
Orizont 2020 vizând „să faciliteze cooperarea transnațională între punctele de contact 
naționale care se ocupă de IMM-uri, precum și accesul la finanțarea de risc și să 
actualizeze competențele și instrumentele de care dispun în vederea creșterii nivelului 
de sprijin pe care îl oferă”26. Persoanele intervievate au declarat că, pentru punctele de 
contact naționale, pentru Rețeaua întreprinderilor europene și pentru beneficiari, 
Access4SMEs a fost principala sursă de informații privind Instrumentul pentru IMM-uri. 
Access4SMEs a fost însă înființat abia în septembrie 2016 – la aproape trei ani după 
lansarea instrumentului – și nu exista deci la momentul în care serviciile sale ar fi fost 
cel mai utile. 

Selecția proiectelor 

59 Pentru a se asigura că sunt finanțate cele mai bune propuneri de proiecte, este 
esențială o procedură eficace de selecție. În acest scop, procedura de selecție ar trebui 
să dispună de resurse suficiente și să repartizeze tipul adecvat de experți pentru 
fiecare etapă a evaluării. 

                                                      
26 http://www.access4smes.eu/project/#_goal 

http://www.access4smes.eu/project/%23_goal
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60 Instrumentul pentru IMM-uri se bazează pe o cerere de propuneri deschisă în 
permanență, cu patru date-limită de depunere pentru fiecare fază pe an. Procesul de 
evaluare se desfășoară de la distanță și este realizat de către patru evaluatori 
independenți pentru fiecare propunere. Începând din 2018, procedura de selecție 
pentru finanțările nerambursabile acordate în cadrul fazei 2 include o prezentare 
a proiectelor în fața unui juriu: aceasta este cea de a doua etapă de evaluare și este 
realizată de un grup de șase experți, în principal investitori. 

Resursele disponibile pentru evaluare sunt limitate și procedura de 
evaluare de la distanță este supraaglomerată de numărul ridicat de 
propuneri depuse 

61 EASME primește și gestionează un număr foarte mare de propuneri pentru 
fiecare dintre cele patru date-limită de depunere pe an care sunt stabilite pentru 
fiecare dintre cele două faze. Pentru ultima dată-limită din 2018, agenția a primit peste 
1 800 de cereri de finanțare pentru faza 2 și peste 2 200 pentru faza 1. 

62 Procesul de evaluare se confruntă cu provocarea reprezentată de combinația 
dintre resursele limitate și numărul ridicat de propuneri. Evaluatorii au la dispoziție 
doar 1,6 ore în cazul fazei 1 și 2,4 ore în cazul fazei 2 pentru a finaliza evaluarea și 
documentația aferentă, deși cererile de finanțare sunt relativ voluminoase (10 pagini 
excluzând anexele în cazul fazei 1 și 30 de pagini excluzând anexele în cazul fazei 2). 

63 În cadrul sondajului Curții, doar 34 % din evaluatorii pentru faza 2 au răspuns că 
cele 2,4 ore alocate de Comisie pentru evaluarea propunerilor erau suficiente. Timpul 
mediu de care aveau nevoie era de 5,1 ore. În ceea ce privește faza 1, 56 % din 
respondenți s-au declarat satisfăcuți, ceilalți declarând că au nevoie de 3 ore în locul 
celor 1,6 ore alocate de Comisie (a se vedea figura 7). 
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Figura 7 – Nivelul de satisfacție exprimat de evaluatori cu privire la 
timpul alocat pentru evaluarea propunerilor 

 
Sursa: sondajul realizat de Curte în rândul evaluatorilor. 
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67 De asemenea, membrii juriilor au sugerat să li se acorde acces la observațiile 
formulate în rapoartele evaluatorilor de la distanță. În acest fel, ar putea fi transmise 
cunoștințe utile, îmbunătățindu-se astfel eficiența, dat fiind timpul limitat care este 
disponibil pentru pregătirea și discutarea prezentărilor de proiecte. În mod similar, 
evaluatorii erau de părere că ar putea îmbunătăți calitatea evaluărilor lor dacă ar primi 
observațiile făcute de membrii juriilor în legătură cu propunerile evaluate. 

68 În prezent, nu se efectuează în mod sistematic niciun proces de diligență în ceea 
ce privește cererile de finanțare care ajung în etapa de prezentare. Membrii juriului au 
indicat că este nevoie de un proces „sumar” de diligență pentru a se verifica 
exactitatea informațiilor furnizate de solicitanți cu privire la brevete, la profilul 
întreprinderii și la componența echipei. 

69 Comisia a stabilit ca durata-țintă a procedurii de acordare a finanțărilor 
nerambursabile (intervalul de timp dintre data-limită de depunere și data semnării 
contractului de finanțare) să fie de maximum trei luni pentru faza 1 și de maximum 
șase luni pentru faza 2. Durata efectivă a procedurii de acordare a finanțărilor 
nerambursabile a scăzut de la începerea programului și, în pofida introducerii în 2018 
a etapei de prezentare în fața unui juriu, EASME a semnat în anul respectiv 90 % din 
contractele de finanțare în termenul țintă. 

Unele instrumente informatice prezintă riscuri pentru procesul de 
evaluare 

70 Solicitanții prezintă propuneri online prin intermediul sistemului electronic de 
depunere a propunerilor de pe portalul destinat participanților la programul 
Orizont 2020. 

71 Pentru a organiza prezentările de proiecte și pentru a constitui jurii cu 
competențe adecvate, EASME utilizează un registru de lucru Excel, care este vulnerabil 
la probleme tehnice ce ar putea cauza întârzieri și ar putea pune în pericol o procedură 
de evaluare. 

72 Deoarece nu există instrumente informatice speciale pentru a rambursa 
solicitanții pentru participarea lor la prezentarea proiectelor, aceștia sunt înregistrați 
ca evaluatori în sistemul intern de gestionare a experților. În consecință, există riscul ca 
acești reprezentanți să fie contactați în mod accidental în vederea evaluării de 
propuneri de proiecte. 
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73 În plus, modificările aduse procesului de selecție în septembrie 2019 în cadrul 
inițiativei-pilot consolidate privind Consiliul european pentru inovare (solicitarea unor 
date financiare de la participanți și solicitarea de informații privind nivelul de pregătire 
tehnologică) necesită soluții ușor de integrat în alte sisteme, soluții care nu au fost încă 
dezvoltate. 

Redepunerea propunerilor suprasolicită resursele disponibile pentru 
procesul de evaluare 

74 Nu s-a impus nicio restricție care să limiteze de câte ori o cerere de finanțare 
nereținută poate fi redepusă în vederea finanțării prin Instrumentul pentru IMM-uri. În 
etapa de evaluare, o propunere care este depusă din nou este tratată la fel ca orice 
altă cerere de finanțare depusă pentru prima oară, fără ca informațiile din evaluările 
anterioare să fie retransmise în vreun fel. 

75 Costul suplimentar pe care trebuie să îl suporte solicitantul pentru redepunerea 
unei propuneri nemodificate este neglijabil. Numărul cererilor de finanțare depuse din 
nou a crescut în mod constant și, în prezent, reprezintă o proporție importantă din 
numărul total al cererilor depuse. În cazul ultimelor date-limită de depunere din cursul 
anului 2018 pentru faza 2 (a se vedea figura 8), 66 % din cererile de finanțare 
constituiau cazuri de redepunere, jumătate din acestea apărând cel puțin pentru 
a treia oară. 

Figura 8 – Ponderea redepunerilor pentru faza 2 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei de până la sfârșitul anului 2018. 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2015 2016 2017 2018

Procentul propunerilor redepuse Procentul propunerilor redepuse a treia oară sau de mai mult de trei ori



 33 

 

76 Creșterea în timp a numărului de cereri de finanțare se datorează doar 
redepunerilor. Numărul de proiecte noi care solicită finanțare în cadrul fazei 2 a rămas 
stabil, la 500 de cereri de finanțare per dată-limită de depunere (a se vedea figura 9). 

Figura 9 – Proiectele din cadrul fazei 2: proiecte noi în raport cu totalul 
proiectelor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie. 
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Eficacitatea sprijinului în diferitele faze ale Instrumentului 
pentru IMM-uri 

80 Sprijinul pus la dispoziție de Instrumentul pentru IMM-uri ar trebui să fie oportun 
și relevant și ar trebui să răspundă nevoilor IMM-urilor inovatoare. 

Faza 1 oferă un sprijin util IMM-urilor, dar în unele state membre există 
deja programe similare 

81 Potrivit părților interesate intervievate, faza 1 și faza 2 au devenit în practică două 
programe diferite. Faza 1 ajută întreprinderile care nu dispun de experiență în materie 
de finanțare publică, cum ar fi mici întreprinderi din sectorul informatic sau 
întreprinderile nou-înființate; faza 2 este mai complexă, ceea ce înseamnă că tipul de 
întreprinderi care solicită finanțare în cadrul fazei 1 consideră că obținerea de 
finanțare în cadrul fazei 2 este dificilă. 

82 Diferența la nivelul ratelor de succes între întreprinderile care trec prin faza 1 
înainte de a solicita finanțare în cadrul fazei 2 și cele care candidează direct în faza 2 s-
a redus în cursul implementării Instrumentului pentru IMM-uri. Cu toate acestea, rata 
de succes pentru faza 2 rămâne cu 50 % mai mare în cazul întreprinderilor care trec 
mai întâi prin faza 1 decât în cazul întreprinderilor care își depun candidatura direct la 
faza 2 (a se vedea figura 10). 
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Figura 10 – Comparație între rata de succes a IMM-urilor care solicită 
finanțare direct în faza 2 și cea a IMM-urilor care au candidat mai întâi la 
faza 1 înainte de faza 2 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de EASME. 
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continuarea finanțării pentru faza 1). Respondenții care s-au declarat în favoarea 
continuării fazei 1 au indicat că serviciile de îndrumare și de accelerare a dezvoltării 
întreprinderii sporiseră capacitatea întreprinderilor beneficiare de a desfășura activități 
de inovare într-un mod profesional, permițându-le să își extindă activitatea și să se 
dezvolte. În opinia lor, natura europeană a cererii de propuneri de proiecte a încurajat 
IMM-urile să fie mai ambițioase încă din stadiile incipiente de dezvoltare, iar procesul 
de evaluare simplu și rapid nu avea echivalent la nivel național. Respondenții care s-au 
declarat împotriva continuării fazei 1 (14 %) au făcut referire la absența valorii 
adăugate față de instrumentele naționale/regionale și la absența unei legături 
semnificative între faza 1 și faza 2. 

Caseta 1 

Opiniile exprimate de agențiile naționale pentru inovare cu privire la 
faza 1 

— „Faza 1 a constituit un punct de intrare excelent în programul Orizont 2020 
pentru IMM-urile care nu aveau experiență anterioară cu programele 
europene sau internaționale pentru cercetare și inovare. Activitățile de 
îndrumare și de mentorat oferite de Rețeaua întreprinderilor europene 
beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-uri au crescut capacitatea acestor 
întreprinderi de a desfășura activități de inovare într-un mod profesional, 
permițându-le să își extindă activitatea și să se dezvolte.” 

— „Faza 1 a permis IMM-urilor să facă un pas înainte. Adesea, IMM-urile nu 
dispun de cunoștințele și de resursele necesare pentru a realiza anchete 
exhaustive privind proprietatea intelectuală sau concurența ori pentru a face 
studii de piață etc. După finalizarea proiectului din cadrul fazei 1, ele sunt 
bine pregătite pentru a solicita finanțare nu numai în cadrul fazei 2, ci și de la 
alte surse de finanțare/de capital. Finanțarea nerambursabilă primită de la 
Comisia Europeană funcționează, printre altele, ca un fel de marcă de calitate 
și de încredere.” 

— „Faza 1 are meritul ei, dar nu aduce cele mai mari beneficii. Ce contează cu 
adevărat este ca statele membre/țările asociate să investească ele însele, 
astfel încât intervențiile la scară redusă de acest tip să poată fi lăsate sub 
responsabilitatea agențiilor naționale/regionale. Nu toate statele membre au 
însă în prezent capacitatea de a oferi un astfel de sprijin.” 

— „Faza 1 nu oferă adiționalitate; orice stat membru poate crea un program 
similar.” 
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Faza 1 creează o sarcină excesivă pentru administrarea Instrumentului 
pentru IMM-uri 

87 De la lansarea Instrumentului pentru IMM-uri, au fost semnate 3 978 de 
contracte de finanțare pentru faza 1. De la început până la sfârșit, procesul necesită un 
efort administrativ considerabil pentru evaluarea propunerilor, elaborarea 
contractelor de finanțare, semnarea acestor contracte și serviciile de îndrumare. Patru 
responsabili de proiect gestionează aproximativ 1 000 de proiecte anual. 
Monitorizarea proiectelor se limitează, așadar, la verificări administrative, fără să se 
realizeze o evaluare a calității studiului de fezabilitate. 

88 În tabelul 1 se realizează o comparație între costurile aferente evaluării de la 
distanță pentru fiecare fază și suma totală acordată sub formă de finanțare 
nerambursabilă. Tabelul evidențiază o diferență de amploare la nivelul costurilor între 
cele două faze, costurile relative de evaluare în faza 1 fiind de zece ori mai mari (per 
euro acordat) decât în faza 2. Ca termen de comparație, costul evaluării în sectorul 
privat al capitalului de risc este de 3 %. 

Tabelul 1 – Costul evaluărilor de la distanță 

 FAZA 1 FAZA 2 

Numărul de propuneri evaluate 39 419 20 957 

Numărul de propuneri evaluate pe zi și per evaluator 5 3 

Costul evaluării de la distanță per propunere 360 de euro 600 de euro 

Costul total 14 190 840 de 
euro 

12 574 200 de 
euro 

Suma acordată sub formă de finanțare 
nerambursabilă 

170 800 000 de 
euro 

1 760 609 479 de 
euro 

Costul evaluării/suma acordată 8,3 % 0,7 % 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

89 În pofida cheltuielilor administrative mai mari suportate pentru faza 1 în 
comparație cu faza 2, faza 1 oferă un sprijin eficace, datorită procesului de selecție 
rapid realizat la nivelul UE și grație „mărcii UE” care este conferită beneficiarilor și 
accesului la serviciile de accelerare a dezvoltării întreprinderii. În plus, această fază 
a atras numeroase întreprinderi inovatoare în programul UE. În schimb, în țările în care 
există deja programe similare cu faza 1, relevanța acesteia este diminuată. 

90 Începând din septembrie 2019, Comisia a suprimat faza 1. 
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Faza 2 oferă un sprijin eficace IMM-urilor 

91 Părțile interesate intervievate (reprezentanți din partea agențiilor naționale 
pentru inovare și a punctelor de contact naționale, experți în materie de inovare, 
evaluatori, membri ai juriilor, Rețeaua întreprinderilor europene, organizațiile de 
reprezentare a IMM-urilor și beneficiari) și-au exprimat, în unanimitate, susținerea 
pentru faza 2, date fiind numeroasele sale elemente pozitive, cum ar fi: 

— o intensitate a sprijinului financiar la un nivel ridicat de maturitate tehnologică pe 
care statele membre nu o pot oferi27; 

— concurența între IMM-uri la nivelul UE; 

— atragerea de investiții suplimentare prin asociere cu marca UE (a se vedea 
punctele 119 și 121); 

— disponibilitatea serviciilor de îndrumare și a serviciilor de accelerare a dezvoltării 
întreprinderii; 

— procese de selecție și de atribuire simple și rapide în comparație cu programele 
naționale și 

— accentul pus pe strategia de introducere pe piață, prin care proiectele elaborează 
un plan de acțiune specificând modul în care IMM-ul în cauză va ajunge la clienți 
și va obține un avantaj competitiv. 

92 În cadrul sondajului realizat de Curte în rândul agențiilor naționale pentru 
inovare, acestora li s-a adresat întrebarea dacă erau de părere că faza 2 a 
Instrumentului pentru IMM-uri ar trebui să fie continuată în cadrul programului 
Orizont Europa și de ce (a se vedea caseta 2 pentru exemple de opinii ale agențiilor 
naționale pentru inovare cu privire la continuarea finanțării pentru faza 2). Toți 
respondenții au declarat că această fază ar trebui să continue. 

                                                      
27 Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă. 
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Caseta 2 

Opiniile exprimate de agențiile naționale pentru inovare cu privire la 
faza 2 

— Acest program oferă ceva diferit față de ceea ce este disponibil la nivel 
național; în plus, el facilitează crearea de rețele internaționale. Serviciile de 
îndrumare sunt și ele importante. 

— Este un instrument excelent care este ușor de înțeles de solicitanți. 

— Este un program important și unic de sprijinire a IMM-urilor în curs de 
dezvoltare care se află în faza pilot. 

— Succesul și popularitatea programului în rândul IMM-urilor a demonstrat că 
acesta dispune de o structură foarte potrivită pentru acest tip de 
întreprinderi. Modificările aduse în cursul perioadei de implementare (în 
special interviurile) au sporit valoarea programului. 

93 Atunci când au fost întrebați dacă ar trebui să se aducă modificări semnificative 
modului în care este conceput Instrumentul pentru IMM-uri, 75 % din respondenți au 
răspuns „nu”, 16 % au indicat că ar trebui să se aducă modificări limitate și doar 11 % 
au sugerat schimbări mai profunde. Acest lucru sugerează că forma actuală a fazei 2 
este, în general, foarte apreciată. 

94 Faza 2 din cadrul Instrumentului pentru IMM-uri oferă un sprijin eficace 
beneficiarilor. Ea conferă o „marcă a UE” care aduce vizibilitate întreprinderilor și 
proiectelor, le ajută să atragă investiții suplimentare și permite accesul la rețeaua UE 
de servicii de îndrumare și de accelerare a dezvoltării întreprinderii. Faza 2 se bucură 
de o foarte mare apreciere, în forma sa actuală, în rândul agențiilor naționale pentru 
inovare care au participat la sondaj. Această opinie este împărtășită de toate părțile 
interesate intervievate. 
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Serviciile de accelerare a dezvoltării întreprinderii din cadrul fazei 3 au 
potențial, dar au fost lansate târziu 

95 Serviciile de îndrumare și de accelerare a dezvoltării întreprinderii (faza 3) joacă 
un rol esențial în configurația globală a Instrumentului pentru IMM-uri, întrucât ele ar 
trebui să răspundă nevoilor IMM-urilor în materie de inovare prin intermediul unui 
sprijin personalizat, al dezvoltării competențelor și al networkingului. Potrivit unui 
studiu publicat de Universitatea din Manchester, se înregistrează „un nivel mult mai 
ridicat de succes pentru întreprinderi (în special micile întreprinderi) în cazul măsurilor 
care combină sprijinul direct și indirect”28. 

96 Serviciile de îndrumare acoperă o gamă largă de subiecte, în special: dezvoltarea 
activității, dezvoltarea organizațională, cooperarea și finanțarea. Beneficiarii din cadrul 
fazei 1 primesc îndrumare timp de trei zile, în timp ce beneficiarii din cadrul fazei 2 
beneficiază de 12 zile. Instrumentul pentru IMM-uri a dus la înființarea primei rețele 
europene de consilieri pentru sprijinirea beneficiarilor. 

97 Serviciile de accelerare a dezvoltării întreprinderii sunt disponibile atât pentru 
beneficiarii din faza 1, cât și pentru cei din faza 2 și includ participarea la: 

— târguri și conferințe; 

— evenimente organizate de companii; 

— evenimente organizate pentru investitori; 

— summitul inovatorilor din cadrul Consiliului european pentru inovare; 

— activități de mentorat; 

— platforma comunității din cadrul Consiliului european pentru inovare; 

— un instrument de punere în legătură cu investitori adecvați; 

— academia Consiliului european pentru inovare. 

                                                      
28 „The Impact of Direct Support to R&D and Innovation in Firms”, Compendium of Evidence 

on the Effectiveness of Innovation Policy Intervention, august 2012. 
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98 Evenimentele organizate pentru faza 3 și alte servicii de accelerare a dezvoltării 
întreprinderii s-au axat pe punerea IMM-urilor în contact cu potențiali investitori sau 
parteneri de afaceri. EASME a făcut puține eforturi pentru a ajuta beneficiarii să ajungă 
la clienți potențiali (fie societăți private mari, fie organisme publice prin intermediul 
unor proceduri de achiziții publice de soluții inovatoare). 

99 IMM-urile beneficiare care au răspuns la sondajul Curții au apreciat foarte mult 
atât programul de servicii de îndrumare, cât și toate serviciile de accelerare 
a dezvoltării întreprinderii pe care le utilizaseră (a se vedea figura 11). Această 
percepție pozitivă a fost confirmată cu ocazia vizitelor efectuate de Curte la beneficiari, 
precum și de agențiile naționale pentru inovare care au participat la sondaj. Aceste 
agenții și nodurile Rețelei întreprinderilor europene au sugerat însă că EASME ar 
putea: 

— să coordoneze mai bine organizarea evenimentelor cu actorii locali (agențiile 
naționale pentru inovare și nodurile Rețelei întreprinderilor europene); 

— să direcționeze mai bine marketingul serviciilor de accelerare a dezvoltării 
întreprinderii pentru a evita trimiterea de e-mailuri privind evenimente care nu 
sunt relevante pentru IMM-urile destinatare; 

— să analizeze posibilitățile de colaborare cu instituțiile de promovare naționale care 
ar putea oferi oportunități de investiții beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-
uri. 
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Figura 11 – Nivelul de satisfacție al beneficiarilor în ceea ce privește 
serviciile de îndrumare și de accelerare a dezvoltării întreprinderii 

 
Sursa: sondajul realizat de Curte în rândul beneficiarilor. 

100 În opinia experților în materie de inovare intervievați, serviciile de accelerare 
a dezvoltării întreprinderii ar trebui să acționeze pe partea de cerere, prin punerea în 
legătură a IMM-urilor cu potențiali clienți-persoane juridice de mari dimensiuni și prin 
sprijinirea participării lor la proceduri de achiziții publice de soluții inovatoare. 

101 Cu titlu de comparație, faza 3 din cadrul programului SBIR este orientată către 
achizițiile publice. În Statele Unite ale Americii, agențiile federale cu bugete anuale 
pentru cercetare și dezvoltare mai mari de 100 de milioane de dolari americani au 
obligația de a aloca o pondere de 3,2 % beneficiarilor programului SBIR sub formă de 
achiziții publice. În 2015, valoarea cumulată a contractelor semnate între agenții 
federale americane și beneficiari din cadrul programului SBIR s-a ridicat la 1,3 miliarde 
de dolari americani, în timp ce finanțările nerambursabile acordate prin program au 
totalizat 1,2 miliarde de dolari29. 

                                                      
29 SBA Office of Investment & Innovation, informații cu privire la SBIR, decembrie 2016. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Îndrumare pentru
întreprinderi

Evenimente organizate
pentru investitori

Evenimente organizate
de companii

Târguri și conferințe

Summitul inovatorilor
din cadrul CEI

Instrument de punere în
legătură cu investitori

Platforma comunității 
din cadrul CEI

Academia CEI

Foarte utile Utile Puțin utile Inutile



 43 

 

102 Importanța pe care o au achizițiile publice de soluții inovatoare pentru IMM-uri 
și pentru întreprinderile nou-înființate este recunoscută de Comisie în Orientările sale 
privind achizițiile publice de soluții inovatoare30. În acest document, Comisia afirmă că 
„asumându-și rolul de client lider, achizitorii publici pot oferi întreprinderilor 
inovatoare posibilitatea de a-și testa noile soluții în condiții reale. În plus, devenind 
clientul lor și crescându-le astfel cifra de afaceri, autoritățile contractante ar putea 
încuraja alți investitori – atât publici, cât și privați – să investească în activitățile acestor 
întreprinderi”. Comisia nu a inclus însă, deocamdată, niciun program de achiziții 
publice de soluții inovatoare în serviciile de accelerare a dezvoltării întreprinderii 
pentru a pune în legătură beneficiarii Instrumentului pentru IMM-uri cu agenții ale UE 
sau cu instituții naționale. 

103 Gradul de utilizare a diverselor servicii de accelerare a dezvoltării întreprinderii 
a fost unul scăzut, participarea în rândul beneficiarilor chestionați variind de la 12 % în 
cazul Academiei Consiliului european pentru inovare la 40 % în cazul târgurilor și al 
conferințelor (a se vedea figura 12). Acest lucru se explică parțial prin faptul că unele 
servicii au fost demarate de abia la sfârșitul anului 2017, la aproape patru ani de la 
lansarea instrumentului. 

                                                      
30 Comunicarea C(2018) 3051 a Comisiei din 15 mai 2018. 
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Figura 12 – Procentul de respondenți care nu au recurs la serviciile de 
accelerare a dezvoltării întreprinderii 

 
Sursa: sondajul realizat de Curte în rândul beneficiarilor. 

Eficacitatea Instrumentului pentru IMM-uri nu a fost evaluată și rolul său 
viitor în cadrul programului Orizont Europa nu a fost încă determinat 

104 Pentru a oferi în timp util o contribuție în vederea elaborării noului regulament, 
Comisia a efectuat mai multe evaluări în primii ani de implementare a Instrumentului 
pentru IMM-uri, în pofida faptului că nu existau date mature (a se vedea figura 13). 
Printre aceste evaluări se pot enumera: 

— evaluarea la jumătatea perioadei a Instrumentului pentru IMM-uri, publicată în 
februarie 2017, dată până la care nu fusese încă finalizat, în cadrul fazei 2, niciun 
proiect de inovare; 

— evaluarea la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020, publicată în 
mai 2017 și afectată de aceleași limitări ca cele menționate la punctul de mai sus; 

— evaluarea impactului programului Orizont Europa, publicată în iunie 2018. Până la 
acea dată, numai aproximativ 200 de întreprinderi își finalizaseră proiectele de 
inovare din cadrul fazei 2. În plus, în mod normal, este nevoie de câțiva ani pentru 
a se observa impactul real al unui proiect de inovare. 
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Figura 13 – Numărul cumulat al proiectelor finalizate din cadrul fazei 2 a 
Instrumentului pentru IMM-uri și perioada acoperită de exercițiile de 
evaluare 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie. 

105 Dată fiind noutatea programului și absența unui istoric anterior, Instrumentul 
pentru IMM-uri a fost evaluat exclusiv pe baza resurselor investite și a proiectelor 
finalizate din cadrul fazei 1, și nu pe baza rezultatelor proiectelor din faza 2. Aceste 
limitări au afectat și consultările desfășurate și rapoartele independente elaborate 
pentru conceperea Consiliului european pentru inovare din cadrul programului Orizont 
Europa (a se vedea anexa II). Prin urmare, Comisia nu a putut să bazeze reflecția cu 
privire la structura Consiliului european pentru inovare din cadrul programului Orizont 
Europa pe o analiză cuprinzătoare a implementării Instrumentului pentru IMM-uri, 
a rezultatelor obținute și a impactului acestuia. 

Atragerea de investiții după o finanțare primită din partea 
Instrumentului pentru IMM-uri 

106 Unul dintre obiectivele Instrumentului pentru IMM-uri este de a facilita accesul 
la capital privat și de a crea legături cu instrumentele financiare sprijinite de UE31. 
Conform Deciziei 743/2013 a Consiliului, „se preconizează crearea de legături cu 
instrumentele financiare […], de exemplu acordând prioritate IMM-urilor care au 
încheiat cu succes etapele 1 și/sau 2 în cadrul anumitor resurse financiare rezervate”. 

                                                      
31 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 de instituire a programului Orizont 2020. 
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Comisia nu are decât informații limitate cu privire la nevoile generale în 
materie de finanțare ale beneficiarilor și nu a creat o legătură cu 
instrumentele financiare ale UE 

107 EASME nu colectează în mod sistematic informații privind nevoile financiare 
suplimentare ale beneficiarilor din cadrul fazei 2 pentru dezvoltarea completă 
a proiectelor lor. Ultimul sondaj pe care l-a efectuat EASME pentru a evalua aceste 
nevoi a fost în 2016, dar agenția nu a adresat întrebări cu privire la sursa preferată de 
finanțare sau la utilizarea preconizată a finanțării. 

108 În 2018, DG RTD a solicitat ca BEI să realizeze un studiu privind accesul la 
finanțare al beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-uri, studiu care a fost apoi 
utilizat ca fundament pentru evaluarea impactului programului Orizont Europa32. BEI 
și-a bazat raportul pe evaluări anterioare și pe un sondaj desfășurat pe un eșantion de 
beneficiari. Eșantionul nu a fost însă reprezentativ și au răspuns la sondaj numai 24 de 
beneficiari. Prin urmare, raportul nu oferă decât o perspectivă limitată asupra nevoilor 
financiare reale ale beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-uri. 

109 Sondajul reprezentativ efectuat de Curte (a se vedea anexa I) oferă unele indicii 
privind nevoile financiare ale beneficiarilor din cadrul fazei 2. În special: 

— trei sferturi din respondenți au declarat că au nevoie de finanțare suplimentară în 
valoare medie de 7,1 milioane de euro; 

— 70 % din respondenții care căutau finanțare suplimentară și-au exprimat interesul 
pentru investițiile de capital de risc din sectorul privat, în timp ce 48 % erau 
receptivi la instrumente de datorie, cum ar fi împrumuturile sau liniile de credit. 

110 Tipul de finanțare căutată variază în funcție de gradul de maturitate 
a întreprinderii, IMM-urile tinere fiind mai interesate de injecții de capital decât IMM-
urile cu mai multă experiență (a se vedea figura 14). 

                                                      
32 Grupul consultativ Innovfin din cadrul BEI: Improving Access to Finance for Beneficiaries of 

the SMEI (martie 2018). 
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Figura 14 – Ponderea respondenților care caută sprijin sub formă de 
capital de risc, în funcție de vârsta societății 

 
Sursa: sondajul realizat de Curte în rândul beneficiarilor. 

111 Majoritatea beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-uri ar avea nevoie de 
finanțare suplimentară pentru a-și susține eforturile de inovare și pentru a-și introduce 
pe piață proiectele de inovare. Informațiile pe care le are Comisia cu privire la nevoile 
financiare ale beneficiarilor sunt însă limitate. 

112 Cu ocazia cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, UE a lansat 
o gamă largă de instrumente financiare pentru a sprijini eforturile de inovare 
întreprinse de IMM-uri33. Cu toate acestea, 64 % din respondenții la sondajul realizat în 
rândul beneficiarilor nu aveau cunoștință de aceste instrumente. 

                                                      
33 Printre acestea se pot enumera: Inițiativa „Accesul la finanțarea de risc” (InnovFin) din 

cadrul programului Orizont 2020; „Accesul IMM-urilor la finanțare” (COSME); Fondul 
european pentru investiții strategice (FEIS). 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

<  5 ani 5-9 ani 10-19 ani ≥ 20 de ani

Nu Da



 48 

 

113 Raportul elaborat de BEI cu privire la accesul la finanțare pentru beneficiarii 
Instrumentului pentru IMM-uri34 a tras următoarele concluzii, care au fost confirmate 
de sondajul realizat de Curte și de interviurile derulate cu beneficiarii: 

— Există un deficit de finanțare pentru beneficiarii Instrumentului pentru IMM-uri 
atunci când proiectele ies din faza 2. 

— Finanțările nerambursabile oferă un semnal de piață pozitiv furnizorilor de capital 
privat. 

— Informațiile disponibile cu privire la instrumentele financiare sunt fragmentate și 
comunicarea dintre furnizorii privați și cei publici de capital este limitată. 

114 În 2016, un raport al Grupului consultativ de experți35 a subliniat lipsa de 
sinergii între diferitele intervenții financiare ale UE și necesitatea ca Instrumentul 
pentru IMM-uri să se coordoneze cu alți investitori publici, pentru a răspunde mai bine 
cererii de fonduri care există în cazul proiectelor după finalizarea fazei 2. 

115 Curtea a analizat lista beneficiarilor instrumentelor de intervenție cu capital de 
risc sprijinite de UE, gestionate de BEI și de FEI, și a constatat că, până la sfârșitul 
anului 2018, doar 16 beneficiari ai Instrumentului pentru IMM-uri (dintre care opt 
beneficiari ai fazei 2) primiseră un astfel de sprijin financiar. În 5 cazuri, investiția prin 
instrumentul financiar a avut loc înainte să fie acordată finanțarea nerambursabilă din 
partea Instrumentului pentru IMM-uri. 

116 Unul dintre obiectivele Instrumentului pentru IMM-uri a fost, încă de la 
început, crearea de legături cu instrumentele financiare sprijinite de UE. Cu toate 
acestea, Comisia a luat foarte puține măsuri în acest sens: nu a rezervat fonduri pentru 
beneficiarii Instrumentului pentru IMM-uri, iar cunoștințele beneficiarilor cu privire la 
instrumentele financiare sprijinite de UE erau limitate. 

                                                      
34 Grupul consultativ Innovfin din cadrul BEI: Improving Access to Finance for Beneficiaries of 

the SMEI (martie 2018). 

35 Grupul consultativ de experți pentru Orizont 2020, Innovation in SMEs Annual Report 2016. 
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Beneficiarii atrag investiții suplimentare, dar nivelurile variază de la 
o țară la alta în UE 

117 Contractele de finanțare din cadrul Instrumentului pentru IMM-uri nu impun 
beneficiarilor obligații de raportare după finalizarea proiectului. În schimb, EASME 
monitorizează evoluția beneficiarilor, după finalizarea proiectului sprijinit de 
Instrumentul pentru IMM-uri, prin intermediul a două surse de baze de date 
gestionate de contractanți externi: 

— Sursa 1: este utilizată pentru a se evalua investițiile mobilizate de beneficiarii 
Instrumentului pentru IMM-uri. Baza de date se alimentează prin colectarea de 
informații cu privire la rundele de investiții, informații care sunt disponibile online 
publicului. Pentru a evalua fiabilitatea acestei surse, Curtea a efectuat verificări pe 
un eșantion aleatoriu de 30 de beneficiari din cadrul fazei 2, verificări care au 
confirmat cifrele obținute din informațiile disponibile online. 

— Sursa 2: este utilizată pentru a se evalua evoluția în timp a performanței 
beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-uri în ceea ce privește cifra de afaceri, 
venitul net, fluxul de numerar și efectivul de personal. 

118 Este posibil ca informațiile colectate direct de la beneficiari să fie mai puțin 
fiabile din cauza subiectivității pe care o implică autoraportarea. În plus, utilizarea 
informațiilor provenite de la terți este mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. 
În același timp, ambele surse de informații utilizate sunt incomplete, deoarece: 

— Sursa 1 subestimează investițiile efective mobilizate de beneficiarii Instrumentului 
pentru IMM-uri, din cauza volumului necunoscut de investiții sub formă de injecții 
de capital și de instrumente de datorie, care nu sunt publicate online. 

— Sursa 2 oferă informații complete doar pentru aproximativ 60 % din totalul 
beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-uri36. 

119 Conform informațiilor disponibile online, coeficientul pentru relația 
investiții/finanțare nerambursabilă este de 2,9 pentru beneficiarii din cadrul fazei 2 
care au primit o astfel de finanțare din partea Instrumentului pentru IMM-uri în 2014 și 
în 2015 și care au ieșit din proiectele de inovare în 2017. În figura 15 este prezentată 
evoluția investițiilor suplimentare mobilizate de beneficiari în anii de după acordarea 
sprijinului din partea Instrumentului pentru IMM-uri. 

                                                      
36 Sursa: EASME. 
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Figura 15 — Evoluția investițiilor suplimentare mobilizate de beneficiari 
în anii care urmează acordării finanțării nerambursabile 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de EASME. 

120 Aceste cifre nu includ rundele de investiții care nu sunt făcute publice online, 
cum ar fi cea mai mare parte din injecțiile de capital la scară mai mică și aproape toate 
fondurile furnizate sub formă de datorie de către bănci, de către fonduri și de către alți 
actori financiari. Investițiile mobilizate sunt făcute publice online numai de 11 % din 
beneficiarii din cadrul fazei 2. 

121 Pe de altă parte, majoritatea beneficiarilor fazei 2 (78 % din respondenții la 
sondajul Curții) au declarat că finanțarea din cadrul fazei 2 îi ajutase să mobilizeze 
fonduri suplimentare pentru a acoperi necesarul de care aveau nevoie pentru inovare. 
Prin urmare, capacitatea efectivă a beneficiarilor de a atrage investiții este probabil 
mai mare decât cea dedusă din informațiile disponibile online. 

122 Conform informațiilor de la terți (sursa 1, a se vedea punctul 117), confirmate 
de datele colectate în rapoartele referitoare la proiecte, la beneficiarii Instrumentului 
pentru IMM-uri se pot observa tendințe pozitive în ceea ce privește creșterea 
structurală, aproximativ 75 % din întreprinderi înregistrând o creștere a veniturilor lor 
din exploatare după solicitarea finanțării nerambursabile și 67 % înregistrând 
o creștere a numărului de angajați. 
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123 Pentru a se dezvolta o strategie eficace de colectare de informații referitoare la 
întreprinderi, este necesar un set cuprinzător de indicatori de impact care să se bazeze 
pe date fiabile, în combinație cu crearea automatizată de profiluri complete pentru 
întreprinderile care depun propuneri de proiecte și sunt selectate în vederea acordării 
finanțării. Aceste elemente ar putea contribui: 

— la identificarea unor modele și tendințe de participare și a unor eventuale 
dezechilibre; 

— la corelarea indicatorilor de impact cu anumite grupuri de participanți, oferind 
informații valoroase cu privire la modul în care s-ar putea maximiza impactul 
global al instrumentului. 

124 Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul inițiativei-pilot consolidate privind 
Consiliul european pentru inovare a introdus îmbunătățiri în ceea ce privește crearea 
de profiluri de întreprindere, întrucât noile formulare administrative colectează date 
privind rundele anterioare de investiții, datele financiare și structura acționariatului 
autorilor propunerilor. Cu toate acestea, până în prezent nu s-au colectat în mod 
sistematic, în etapa de depunere a propunerilor, informații cu privire la repartizarea pe 
sexe a acționarilor, care este unul dintre criteriile evaluate de membrii juriului. 

125 Există diferențe semnificative între țările participante, beneficiarii fazei 2 din 
nordul și din vestul Europei reușind să mobilizeze mai multe resurse din sectorul privat 
decât IMM-urile din sudul și din estul Europei (a se vedea figura 16)37. Aceste 
dezechilibre sunt explicate parțial de disparitățile dintre piețele capitalului de risc din 
aceste țări. 

                                                      
37 Sursa: analiză efectuată de Curte pe baza datelor EASME. Țările pentru care nu s-au captat 

date privind investiții suplimentare prin tehnica de web crawling nu apar în grafic. 
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Figura 16 – Media investițiilor mobilizate per beneficiar al fazei 2, pe țări 
de proveniență a beneficiarilor 

milioane de euro 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de EASME. 

126 Rezultatele sondajului efectuat de Curte în rândul beneficiarilor sugerează că 
amplasarea geografică este un factor determinant care influențează tendința unei 
întreprinderi de a căuta investiții sub formă de capital și/sau sub formă de datorie. Mai 
precis, 84 % din respondenții din țările nordice și din Regatul Unit intenționează să 
caute injecții de capital, în comparație cu 54 % în Spania și cu 42 % în Italia. 
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127 Grupul consultativ de experți pentru Instrumentul pentru IMM-uri a abordat 
problema variațiilor de la o țară la alta și pe cea a diferențelor existente în culturile 
țărilor în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de piață. Recomandarea sa a fost să 
se procedeze la o cartografiere a peisajului european „pentru a se obține o cunoaștere 
mai bună a potențialilor coinvestitori și pentru a se verifica dacă operatorii 
transfrontalieri sunt capabili să acopere unele deficite financiare atunci când sistemele 
naționale nu funcționează. Platformele și evenimentele specifice ar putea contribui la 
acest proces”38. 

128 În imaginea 3 sunt indicate fluxurile de investiții suplimentare mai mari de 
10 milioane de euro către țările beneficiare, defalcate pe țară de origine. Din totalul de 
1,8 miliarde de euro reprezentând investiții suplimentare mobilizate de beneficiarii din 
cadrul fazei 2 (a se vedea punctul 119), aproximativ 400 de milioane de euro provin de 
la investitori cu sediul în Statele Unite ale Americii și 181 de milioane de euro provin de 
la investitori din China. Cel mai mare investitor individual care a furnizat finanțare 
pentru beneficiari din cadrul fazei 2 este stabilit în Statele Unite, iar trei dintre cele mai 
mari cinci investiții (peste 50 de milioane de euro) provin de la investitori din afara UE. 

                                                      
38 Grupul consultativ de experți pentru Orizont 2020, Innovation in SMEs, Consultation on the 

EU Strategic WP 2018-2020, iunie 2016. 
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Imaginea 3 – Investiții (în milioane de euro) mobilizate, pe țări din care 
provin investitorii și pe țări din care provin beneficiarii 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de EASME. 
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Concluzii și recomandări 
129 Curtea a constatat că Instrumentul pentru IMM-uri oferă un sprijin eficace 
IMM-urilor pentru dezvoltarea proiectelor lor de inovare și că „marca UE” pe care 
o conferă instrumentul ajută întreprinderile să atragă investiții suplimentare. Cu toate 
acestea, nu s-au stabilit legături cu instrumentele financiare sprijinite de UE care i-ar 
putea ajuta pe beneficiari să se dezvolte și să introducă pe piață proiecte de inovare. 
Atât faza 1, cât și faza 2 a instrumentului oferă un sprijin eficace IMM-urilor, cu toate 
că faza 1 implică costuri administrative disproporționat de mari. Instrumentul este 
gestionat într-un mod competent de Comisie. Numărul mare de propuneri redepuse și 
resursele limitate au îngreunat procedura de selecție și evoluția serviciilor de 
accelerare a dezvoltării întreprinderii. 

130 Toate recomandările sunt aplicabile schemei care va succeda Instrumentului 
pentru IMM-uri în cadrul programului Orizont Europa. 

Direcționarea sprijinului către beneficiarii potriviți 

131 Obiectivele și grupurile-țintă vag definite ale instrumentului, alături de 
modificările introduse în cursul implementării acestuia, au creat incertitudine pentru 
părțile interesate. Profilul actual al întreprinderilor corespunde modelului academic al 
întreprinderilor cu un potențial de creștere ridicat, dar instrumentul finanțează unele 
IMM-uri care ar fi putut fi finanțate de piață (a se vedea punctele 28-39). 

Acoperirea geografică 

132 Participarea la instrument variază simțitor de la o țară la alta, parțial din cauza 
unor factori care nu se află sub controlul Comisiei, dar și din cauza nivelurilor diferite 
de sprijin oferit de punctele de contact naționale și de Rețeaua întreprinderilor 
europene (a se vedea punctele 43 și 45, precum și figura 5). Cu un buget limitat, 
Comisia a organizat evenimente și activități de comunicare, însă demersurile sale de 
marketing și de comunicare nu erau nici structurate, nici suficient de bine direcționate 
pentru a ajunge la întreprinderile potrivite (a se vedea punctele 40-58). 
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Recomandarea 1 – Îmbunătățirea strategiei de comunicare și 
a sprijinului oferit punctelor de contact naționale, în special 
pentru statele membre cu nivelul cel mai scăzut de participare 

Comisia ar trebui: 

(a) să pună un accent mai puternic pe strategia de marketing și de comunicare 
pentru a face cunoscute în rândul IMM-urilor vizate posibilitățile de finanțare pe 
care le oferă instrumentul și succesorul acestuia din cadrul programului Orizont 
Europa; 

(b) să îmbunătățească sprijinul pe care îl acordă punctelor de contact naționale 
pentru IMM-uri și Rețelei întreprinderilor europene, promovând proiecte de 
învățare reciprocă și schimbul de bune practici și asigurându-se că sprijinul 
acordat rețelei de puncte de contact naționale pentru IMM-uri este funcțional la 
începutul următorului program-cadru. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 

Selecția proiectelor 

133 Pe durata de viață a instrumentului au fost aduse îmbunătățiri procedurilor de 
evaluare și de selecție, prezentarea în fața unui juriu constituind o noutate deosebit de 
utilă pentru identificarea celor mai bune propuneri și asigurându-se în același timp 
respectarea duratei-țintă a procedurii de acordare a granturilor (a se vedea 
punctele 65-69). 

134 Se constată variații la nivelul punctajelor acordate în cadrul evaluării de la 
distanță, ceea ce se poate explica parțial prin resursele limitate și prin numărul ridicat 
de propuneri depuse. Cursurile de formare puse la dispoziția evaluatorilor sunt foarte 
apreciate, dar s-ar putea face progrese în ceea ce privește feedbackul oferit ulterior la 
diferite niveluri. Instrumentele informatice utilizate nu sunt adecvate scopului, fapt 
care pune în pericol procesul de evaluare (a se vedea punctele 61-64 și 70-73). 

135 Faptul că propunerile nereținute sunt depuse din nou erodează în mod 
semnificativ și tot mai mult resursele consacrate gestionării și evaluării, crescând 
costurile administrative. În plus, această practică reduce rata de succes, descurajând 
astfel participarea (a se vedea punctele 74-79). 
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Recomandarea 2 – Îmbunătățirea procedurii de selecție 

Pentru a optimiza utilizarea resurselor și pentru a asigura o selecție eficientă a celor 
mai bune propuneri, Comisia ar trebui să amelioreze procedura de selecție în 
următoarele moduri: 

(a) să acorde evaluatorilor de la distanță mai mult timp pentru a-și desfășura 
activitatea; 

(b) să stabilească un canal de informare în ambele sensuri între evaluatorii de la 
distanță și membrii juriului, pentru a le permite acestora din urmă să acceseze 
evaluarea realizată de la distanță și pentru a oferi celor dintâi un feedback cu 
privire la calitatea activității lor; 

(c) să dezvolte instrumente informatice special concepute, pentru a gestiona în mod 
fiabil procesul de evaluare; 

(d) să limiteze numărul de redepuneri posibile ale aceleiași propuneri, eliberând 
astfel resurse care în prezent sunt utilizate pentru a reefectua evaluări ale 
aceleiași propuneri depuse în cadrul mai multor runde succesive; 

(e) pentru a încuraja participarea unui număr mai mare de IMM-uri cu proiecte de 
inovare excelente, Comisia ar trebui să publice rata de succes per propunere de 
proiect. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 

Eficacitatea sprijinului în diferitele faze ale Instrumentului pentru IMM-
uri 

136 Faza 1 oferă un sprijin eficace, datorită procesului de selecție rapid și grație 
„mărcii UE” care este conferită beneficiarilor și accesului la serviciile de accelerare 
a dezvoltării întreprinderii. În plus, această fază a atras numeroase întreprinderi 
inovatoare în programul UE. Ea creează însă o sarcină excesivă pentru partea de 
administrare a instrumentului care revine Comisiei și există țări în care se derulează 
deja programe similare (a se vedea punctele 81-89). Faza 1 a fost întreruptă în 
septembrie 2019. 

137 Faza 2 din cadrul Instrumentului pentru IMM-uri oferă un sprijin eficace 
beneficiarilor și se bucură de o foarte mare apreciere, în forma sa actuală, în rândul 
tuturor părților interesate. Ea conferă o „marcă a UE” care aduce vizibilitate 
întreprinderilor și proiectelor, le ajută să atragă investiții suplimentare și permite 
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accesul la rețeaua UE de servicii de îndrumare și de accelerare a dezvoltării 
întreprinderii (a se vedea punctele 91-94). 

Recomandarea 3 – Înlocuirea fazei 1 și dezvoltarea sprijinului 
acordat IMM-urilor prin intermediul fazei 2 

Comisia ar trebui: 

(a) să propună statelor membre să îi încredințeze sarcina de a gestiona un program 
similar cu faza 1;  

(b) să ofere beneficiarilor acestui program accesul la servicii de îndrumare și de 
accelerare a dezvoltării întreprinderii și să le confere „o marcă a UE” și 

(c) să mențină un program similar cu faza 2 în cadrul Consiliului european pentru 
inovare din programul Orizont Europa, sprijinindu-se pe rezultatele obținute în 
cadrul inițiativei-pilot privind Consiliul european pentru inovare. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 

138 Serviciile de îndrumare și de accelerare a dezvoltării întreprinderii au 
potențialul de a amplifica efectele instrumentului, dar au fost lansate cu întârziere și 
nu sunt deci suficient de vizibile; doar o mică parte din IMM-uri au apelat la acest tip 
de servicii. Resursele care le sunt alocate sunt limitate, iar serviciile în cauză ar putea fi 
mai bine adaptate și ar putea să se axeze în mai mare măsură pe partea de cerere (a se 
vedea punctele 95-103). 
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Recomandarea 4 – Consolidarea serviciilor de accelerare 
a dezvoltării întreprinderii 

Comisia ar trebui să consolideze serviciile de accelerare a dezvoltării întreprinderii, 
alocând resurse adecvate acestui domeniu: 

(a) pentru a furniza servicii de accelerare a dezvoltării întreprinderii mai bine 
adaptate nevoilor; 

(b) pentru a crește gradul de cunoaștere a acestor servicii în rândul beneficiarilor, 
recurgând la o abordare specifică de comunicare, și 

(c) pentru a interveni mai mult pe partea de cerere, stabilind legături cu clienți mari 
din sectorul privat, precum și prin achiziții publice de soluții inovatoare. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2022. 

Atragerea de investiții după o finanțare primită din partea 
Instrumentului pentru IMM-uri 

139 Majoritatea beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-uri continuă să aibă 
nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și susține eforturile de inovare și pentru a-și 
introduce pe piață proiectele de inovare. Cu toate acestea, Comisia a luat puține 
măsuri pentru a crea legături cu instrumentele financiare sprijinite de UE și nu 
a analizat posibilitățile de colaborare cu instituțiile de promovare naționale. În plus, în 
general, beneficiarii nu cunosc suficient instrumentele financiare sprijinite de UE, iar 
informațiile pe care le deține Comisia cu privire la nevoile financiare ale beneficiarilor 
sunt limitate. Raportul BEI din 2018 cu privire la accesul la finanțare pentru beneficiari 
a confirmat că informațiile disponibile cu privire la instrumentele financiare sunt 
fragmentate și comunicarea dintre furnizorii de capital privați și publici este limitată 
(a se vedea punctele 107-116). 
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Recomandarea 5 – Crearea de legături cu instrumente 
financiare 

Comisia ar trebui: 

(a) să colecteze cu regularitate informații privind volumul și tipul de finanțare de care 
au nevoie beneficiarii Instrumentului pentru IMM-uri pe durata implementării 
proiectului de inovare; 

(b) să sensibilizeze beneficiarii cu privire la existența diferitor instrumente financiare 
la nivelul UE și la nivel național și să ofere recomandări cu privire la cele care ar 
răspunde cel mai bine nevoilor lor financiare; 

(c) să identifice și să promoveze sinergii cu instrumentele financiare sprijinite de UE 
pentru a-i ajuta pe beneficiarii Instrumentului pentru IMM-uri să mobilizeze 
fonduri; 

(d) să colaboreze cu statele membre și cu instituțiile naționale de promovare pentru 
a promova instrumente financiare sprijinite la nivel național care ar putea 
răspunde nevoilor financiare ale beneficiarilor Instrumentului pentru IMM-uri. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2022. 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 10 decembrie 2019. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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Anexe 

Anexa I – Metodologie 
1. O examinare documentară a documentelor publice și a documentelor interne ale 

Comisiei, cum ar fi baze legale, orientări, evaluări ale impactului, rapoarte de 
evaluare și de monitorizare, propuneri de acte legislative, comunicări, documente 
de poziție și alte documente relevante; 

2. o examinare analitică a unor date provenite din diferite surse: CORDA, Business 
Objects, Tabloul de bord european privind inovarea și tehnici de web crawling 
(accesare cu crawlere a paginilor web); 

3. chestionare online trimise în martie 2019 către: 

— 390 de beneficiari și solicitanți respinși care au primit marca de excelență; 
aceștia au fost selecționați în mod aleatoriu, iar rata de răspuns a fost de 
71 % (în rândul beneficiarilor din cadrul fazei 2, rata de răspuns a fost de 
88 %); 

— 158 de evaluatori de la distanță selecționați în mod aleatoriu, rata lor de 
răspuns fiind de 96 %; 

— 32 de agenții naționale pentru inovare sau organisme similare, rata lor de 
răspuns fiind de 100 %; 

4. vizite de informare efectuate la ministere, agenții pentru inovare, puncte de 
contact naționale, Rețeaua întreprinderilor europene, beneficiari și alte părți 
interesate relevante din Bulgaria, Danemarca, Franța, România, Slovenia, Spania 
și Regatul Unit; 

5. un grup de experți independenți în domeniul inovării din diferite arii de 
specialitate; 

6. interviuri derulate cu diferiți experți în domeniul inovării care au o legătură cu 
Instrumentul pentru IMM-uri, cum ar fi membri ai juriilor, membri ai Grupului 
consultativ de experți în domeniul IMM-urilor pentru Orizont 2020, reprezentanți 
ai unor firme de consultanță; 

7. participarea, în calitate de observatori, la prezentarea proiectelor în fața juriilor 
(a doua etapă a procesului de selecție pentru faza 2) și la un eveniment legat de 
serviciile de accelerare a dezvoltării întreprinderii; 

8. interviuri derulate cu personal al Comisiei din cadrul DG RTD, al DG CONNECT, al 
EASME și al REA, precum și cu personal din cadrul BEI și al FEI.  
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Anexa II – Statistici 
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de EASME. 
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Anexa III – De la idee la propunere: Consiliul european pentru 
inovare din cadrul programului Orizont Europa 

— În iunie 2015, în cadrul unei conferințe privind spațiul european de cercetare, 
intitulată „Un nou început pentru Europa: deschiderea către o eră a inovării”, 
Comisia a lansat ideea unui Consiliu european pentru inovare. 

— În primăvara anului 2016, Comisia a lansat o cerere de propuneri de idei pentru 
a contribui la conceperea inițiativei-pilot privind Consiliul european pentru 
inovare. Prin această consultare publică, Comisia a colectat „punctele de vedere 
ale părților interesate cu privire la inovarea disruptivă, creatoare de piețe, cu 
privire la lacunele existente în peisajul actual al sprijinului pentru inovare, precum 
și cu privire la mandatul potențial al unui consiliu european pentru inovare”39. 

— La 13 iulie 2016, Comisia a organizat un atelier la care au participat peste 100 de 
părți interesate din sectorul privat, din sectorul cercetării și din cel public, pentru 
a discuta rezultatele cererii de propuneri de idei40. 

— În noiembrie 2016, Comisia a lansat inițiativa Start-up/Scale-up referitoare la 
demararea și extinderea întreprinderilor, cu scopul de a reuni sub o singură 
umbrelă o serie de acțiuni existente sau acțiuni noi care sprijină întreprinderile 
nou-înființate și pe cele care doresc să își extindă activitatea41. 

                                                      
39 Ideas for an European Innovation Council, Overview of Responses to the Call for Ideas, 2016. 

40 Ideas for a European Innovation Council – Summary of a validation workshop with 
stakeholders held on 13 July 2016. 

41 COM(2016) 733 final, Comunicare a Comisiei: „Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind 
întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora”, noiembrie 2016. 
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— În ianuarie 2017, Comisia a înființat Grupul la nivel înalt al inovatorilor din cadrul 
Consiliului european pentru inovare, cu mandatul de a oferi sprijin pentru 
dezvoltarea Consiliului european pentru inovare. Grupul, format din antreprenori, 
investitori și experți în domeniul inovării, s-a reunit de șase ori în perioada 
martie 2017-decembrie 2018 și a elaborat un „set complet de recomandări 
esențiale” în ianuarie 201842. 

— La 7 iunie 2018, Comisia a prezentat o propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a programului Orizont Europa43. 
Propunerea era însoțită de o evaluare a impactului44. 

                                                      
42 Europe is back: Accelerating breakthrough innovation, Grupul la nivel înalt al inovatorilor 

din cadrul Consiliului european pentru inovare, ianuarie 2018. 

43 COM (2018) 435 final, Propunere de regulament de instituire a programului Orizont Europa, 
iunie 2018. 

44 SWD(2018) 307 final, document de lucru al serviciilor Comisiei, Impact assessment, 
iunie 2018. 
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Acronime 
BEI: Banca Europeană de Investiții 

CEI: Consiliul european pentru inovare 

DG RTD: Direcția Generală Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei 

EASME: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

FEI: Fondul European de Investiții 

IMM-uri: întreprinderi mici și mijlocii 

PIB: produsul intern brut 

SBIR: Programul Small Business Innovation Research (cercetare și inovare pentru micile 
întreprinderi) (Statele Unite ale Americii) 
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Glosar 
Beneficiar: persoană fizică sau juridică ce primește o finanțare nerambursabilă sau un 
împrumut de la bugetul UE. 

Cerere de propuneri: document prin care se face un apel de cereri de la beneficiari 
potențiali, publicat de o entitate publică pentru a-și anunța intenția de a finanța 
proiecte care vor îndeplini obiectivele specificate. 

Dată-limită de depunere: data până la care trebuie depuse propuneri pentru 
o anumită rundă de finanțare. 

Finanțare mixtă: combinarea finanțărilor nerambursabile cu împrumuturi sau cu 
finanțare sub formă de participare la capital, din surse publice și private. 

Inovare disruptivă: produs, serviciu sau proces care bulversează piețele existente prin 
detronarea societăților și a tehnologiilor care se aflau pe primele locuri și prin aplicarea 
unui set nou de valori. 

Inovare revoluționară: produs, serviciu sau proces care introduce o tehnologie nouă 
sau un model de afaceri nou ce determină o schimbare de paradigmă, generând 
avantaje competitive semnificative. 

Instrument financiar: sprijin financiar din partea bugetului UE care poate lua forma 
unor investiții de capital sau de cvasicapital, a unor împrumuturi ori a unor garanții sau 
a altor instrumente de partajare a riscurilor. 

Portalul destinat participanților: portalul unic online pentru solicitanții și pentru 
beneficiarii din cadrul programului Orizont 2020, utilizat pentru identificarea 
posibilităților de finanțare, pentru accesul la documente și la orientări, pentru 
depunerea de propuneri de proiecte și pentru gestionarea informatizată a finanțărilor 
nerambursabile și a contractelor cu experții. A se vedea 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Punct de contact național: entitate națională înființată și finanțată de guvernele 
statelor membre ale UE sau de guvernele statelor asociate la un program-cadru pentru 
cercetare, cu scopul de a furniza sprijin și orientări la nivel național solicitanților și 
beneficiarilor din cadrul programului Orizont 2020. 

Tabloul de bord european privind inovarea: analiză comparativă a performanțelor în 
materie de inovare ale statelor membre ale UE, ale altor țări europene și ale țărilor din 
regiunile învecinate. 

Țară asociată: țară terță care este parte la un acord internațional încheiat cu Uniunea 
Europeană. Țările asociate la programul-cadru Orizont 2020 participă în aceleași 
condiții ca și entitățile juridice din statele membre ale UE. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI ÎN ACȚIUNE: UN PROGRAM EFICACE ȘI 

INOVATOR, DAR CARE SE CONFRUNTĂ CU UNELE PROVOCĂRI” 

 

I. Instrumentul pentru IMM-uri este primul program de sprijin din istoria programului-cadru de 

cercetare destinată IMM-urilor inovatoare în mod individual și pus în aplicare prin intermediul unei 

agenții executive. IMM-urile, care nu au beneficiat de un sprijin suficient în programele-cadru 

anterioare, au subscris masiv la acest nou program de sprijin care, în timp, a fost adaptat pentru a 

răspunde mai bine nevoilor lor efective. Succesul primei runde a Acceleratorului pilot al Consiliului 

european pentru inovare (CEI) demonstrează că această cale de urmat propusă de Comisie corespunde 

așteptărilor IMM-urilor inovatoare. 

INTRODUCERE 

20. Comisia testează, din octombrie 2019, sprijinirea financiară a unor proiecte sub formă de 

participare la capital. 

OBSERVAȚII 

31. Membrii comitetului programului pentru accesul la finanțarea de risc și pentru IMM-uri - care 

sunt adesea și puncte de contact național (PCN) - au fost informați periodic cu privire la modificările 

aduse Instrumentului pentru IMM-uri. 

În plus, RTD și EASME au desfășurat campanii de comunicare privind aceste modificări în scopul 

informării părților interesate implicate, inclusiv a PCN și a Rețelei întreprinderilor europene (EEN). 

34. Instrumentul pentru IMM-uri vizează toate tipurile de IMM-uri inovatoare care demonstrează o 

ambiție puternică de a se dezvolta, de a crește și de a se internaționaliza. 

În conformitate cu prioritățile politice ale noii președinte alese a Comisiei, se are în vedere lansarea 

unei cereri specifice de propuneri pentru 2020, sub rezerva aprobării acesteia de către comitetul 

programului în configurația sa strategică. 

36. Comisia subliniază că acest risc a fost abordat în cadrul inițiativei-pilot privind CEI începând din 

2019.  

În plus, Comisia evidențiază faptul că există un decalaj uriaș între percepția beneficiarilor 

Instrumentului pentru IMM-uri și situația reală în ceea ce privește mobilizarea finanțării din capitalul 

de risc sau de la investitorii providențiali (business angels), care are o rată de succes destul de scăzută. 

54. Comisia subliniază faptul că a făcut un efort major pentru promovarea inițiativei-pilot 

(consolidată) privind CEI prin organizarea de ateliere privind instrumentul pentru IMM-uri în cadrul 

diferitelor conferințe în domeniul tehnologiei din întreaga Europă (inclusiv cu conferința Slush, 

Wolves Summit și Smart City). Modificările introduse de inițiativa-pilot consolidată privind CEI au 

fost comunicate prin intermediul unor evenimente itinerante și specifice organizate în toate statele 

membre. 

De la începutul programului Orizont 2020, au avut loc peste 65 de evenimente de informare în statele 

membre și în țările asociate. Campania de informare a Comisiei în statele membre, organizată 

împreună cu punctele de contact naționale, a fost intensificată în 2019 prin participarea IMM-urilor. 

Începând din iunie 2019, Comisia a inițiat o serie de consultări punctuale în statele membre cu părțile 

interesate la nivel național și regional în scopul conceperii în comun a modalităților de punere în 

aplicare a programului Orizont Europa, în cadrul cărora se va defini viitoarea politică privind 

IMMurile. 
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57. Comisia consideră că acțiunea de coordonare și de sprijin Access4SME a contribuit la creșterea 

gradului de informare la nivelul PCN și al Rețelei întreprinderilor europene atunci când au fost 

introduse modificări legate de modul în care a fost conceput Instrumentul pentru IMM-uri. 

64. Într-adevăr, EASME a trebuit să reînnoiască anual 25 % din grupul de evaluatori pentru a respecta 

regulile impuse de programul Orizont 2020.  

Ca răspuns la nevoia de formare a noilor evaluatori, începând cu 2018, EASME a organizat la 

Bruxelles „zile ale experților”, la care a invitat atât experți experimentați, cât și experți noi, pentru a-i 

forma pe aceștia din urmă și pentru a crea sinergii. 

66. Pe baza feedbackului primit de la membrii juriului, în octombrie 2019, Comisia a instituit practica 

de a pune la dispoziția membrilor juriului o perioadă de două săptămâni întregi pentru a examina în 

detaliu propunerile. 

68. Pentru a răspunde aspectului semnalat de CCE la acest punct, Comisia a introdus un proces de 

diligență în cadrul inițiativei-pilot consolidate privind CEI. Începând cu octombrie 2019 - în cadrul 

inițiativei-pilot privind CEI care oferă finanțare mixtă - candidaților li s-au solicitat informații mai 

detaliate privind proprietatea, drepturile de proprietate intelectuală (DPI) și componența echipei. 

Aceste aspecte sunt evaluate în prezent de către evaluatori în etapa la distanță și în etapa de interviuri. 

74. Deși nu este prevăzută în temeiul juridic al Instrumentului pentru IMM-uri și sub rezerva aprobării 

de către comitetul de program relevant, Comisia ar putea propune o procedură prin care să se limiteze 

numărul de redepuneri posibile ale unei aceleiași propuneri în vederea finanțării.  

103. Comisia subliniază că lansarea serviciilor de accelerare a dezvoltării întreprinderilor a fost 

precedată de o perioadă de pregătiri temeinice și de o procedură deschisă de achiziții publice. 

107. EASME colectează informații cu privire la nevoile financiare suplimentare ale unor beneficiari, 

în timpul perioadei de executare a grantului și după aceasta, prin mai multe canale (cereri de 

participare la evenimente de accelerare a dezvoltării întreprinderilor organizate pentru investitori și 

profilul întreprinderii în instrumentul de punere în contact cu investitorii Scaleup EU). Mai mult, 

începând cu data-limită octombrie 2019, întreprinderile trebuie să furnizeze informații privind modul 

în care intenționează să finanțeze toate activitățile de dezvoltare necesare până la intrarea pe piață, în 

plus față de finanțarea și/sau participarea la capital solicitată. Aceste informații trebuie să includă 

indicații atât cu privire la sumele necesare, cât și cu privire la sursele de finanțare potențiale. 

111. Comisia a început să abordeze problema menționată de CCE la prezentul punct prin punerea în 

aplicare, în 2019, a inițiativei-pilot consolidate privind CEI. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

132. Buna informare a părților interesate și comunicarea cu acestea reprezintă o prioritate-cheie a 

Comisiei pentru punerea în aplicare temeinică a programelor-cadru prezente și viitoare. În statele 

membre și în țările asociate sunt organizate periodic evenimente de informare privind modalitățile de 

punere în aplicare a programului Orizont 2020. O serie de evenimente suplimentare organizate în 

statele membre se concentrează asupra programului Orizont Europa. 

Recomandarea 1 – Îmbunătățirea strategiei de comunicare și a sprijinului oferit punctelor de 

contact naționale, în special pentru statele membre cu nivelul cel mai scăzut de participare 

Comisia acceptă această recomandare. 

135. Începând cu ianuarie 2021, Comisia intenționează să elaboreze o nouă abordare pentru 

programul Orizont Europa, în conformitate cu recomandarea primită. 

Recomandarea 2 – Îmbunătățirea procedurii de selecție 

Comisia acceptă această recomandare. 
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a) Comisia a dat curs acestei recomandări din momentul în care a început procesul de evaluare, în 

octombrie 2019, trimițând propunerile cu două săptămâni în avans. În plus, începând din martie 2020, 

experții la distanță vor avea la dispoziție 0,5 zile pentru a evalua o propunere față de 0,3 zile până în 

ianuarie 2020. 

b) Începând cu ianuarie 2020, Comisia intenționează să elaboreze o nouă abordare, în conformitate cu 

recomandarea primită. 

e) Comisia precizează că face deja publică rata de succes a fiecărei propuneri depuse și este de acord 

să comunice și rata de succes a propunerilor de proiecte. 

Recomandarea 3 – Înlocuirea fazei 1 și dezvoltarea sprijinului acordat IMM-urilor prin 

intermediul fazei 2 

Comisia acceptă această recomandare. 

a) Unele state membre au creat, sub conducerea Republicii Cehe, un grup de lucru informal pentru a 

replica faza 1 finanțată la nivel național, dar păstrând o evaluare centrală la nivelul UE. Comisia ar 

putea propune să le sprijine în efortul de coordonare printr-un grant specific. 

c) Acordul general parțial asupra programului Orizont Europa prevede continuarea programului 

exclusiv de granturi din cadrul instrumentului Accelerator al CEI cu un buget echivalent cu cel al 

programului Orizont 2020, în vreme ce principala utilizare a bugetului instrumentului Accelerator al 

CEI ar trebui să fie finanțarea mixtă. 

Recomandarea 4 – Consolidarea serviciilor de accelerare a dezvoltării întreprinderilor 

Comisia acceptă această recomandare, în limita resurselor disponibile pentru programul care va fi 

succesorul Instrumentului pentru IMM-uri în cadrul următorului CFM. 

139. În ceea ce privește buna informare a beneficiarilor, în perioada 2014-2016, BEI și FEI au lansat o 

amplă campanie de comunicare pentru instrumentele financiare InnovFin în toate statele membre, 

dezvoltând contacte cu numeroase IMM-uri, deși beneficiarii Instrumentului pentru IMM-uri nu au 

fost vizați în mod specific. În primăvara anului 2019, o campanie de comunicare privind inițiativa-

pilot consolidată privind CEI a sporit nivelul de informare a beneficiarilor potențiali cu privire la 

posibila finanțare prin participare la capital disponibilă prin intermediul instrumentului Accelerator al 

CEI. 

De la data-limită octombrie 2019, Comisia a început să colecteze din cererile de finanțare primite date 

cu privire la nevoile de finanțare, inclusiv nevoile de granturi și de participare la capital ale 

societăților care solicită finanțare pentru a se extinde. 

Recomandarea 5 - Crearea de legături cu instrumentele financiare 

A) Comisia acceptă această recomandare.  

Acordurile de grant și cele privind participarea la capital vor monitoriza periodic nevoile de finanțare 

pe parcursul etapelor de punere în aplicare a proiectului și de extindere. 

b) Comisia acceptă această recomandare. 

Comisia își va continua activitățile de sensibilizare. 

c) Comisia acceptă această recomandare.  

Programul Orizont Europa prevede posibilitatea ca beneficiarii să depună cereri de finanțare pentru 

participarea la capital doar începând cu 2021. 

d) Comisia acceptă parțial această recomandare. 
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Având în vedere că recomandarea implică și statele membre, Comisia nu poate să îi dea curs decât în 

măsura în care îi stă în putință. 

Comisia va sensibiliza statele membre și instituțiile naționale de promovare prin intermediul 

comitetului de program competent. 

Crearea mărcii de excelență pentru propunerile selecționate cărora nu li s-a putut acorda o finanțare 

prin intermediul Instrumentului pentru IMM-uri a constituit o primă încercare de a construi sinergii 

împreună cu sistemele ecologice naționale de sprijinire a inovării. 

 



 

Echipa de audit 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale 
cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune 
aferente unor domenii bugetare specifice. Curtea de Conturi Europeană selectează și 
concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în 
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piețelor și economia competitivă, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, membru al 
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o astfel de autorizație, ea anulează autorizația de natură generală menționată mai sus și va indica în 
mod clar eventualele restricții de utilizare. 

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de autor, poate fi 
necesar să obțineți o autorizație în acest sens direct de la titularii drepturilor de autor. Programele 
informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de proprietate industrială, cum ar fi 
brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele înregistrate, logourile și denumirile înregistrate, 
sunt excluse din politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare și nu se acordă nicio 
licență pentru acestea.  

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul europa.eu oferă 
linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu are control asupra acestor site-
uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele în ceea ce privește respectarea vieții private. 

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene  

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de Conturi 
Europene. 
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Cu un buget de 3 miliarde de euro la dispoziție pentru 
perioada 2014-2020, Instrumentul pentru IMM-uri al UE urmărește 
să sprijine activitățile de inovare desfășurate de IMM-uri și de 
întreprinderile nou-înființate prin acoperirea deficitului de 
finanțare și prin accelerarea comercializării rezultatelor cercetării.  
Curtea a evaluat dacă Instrumentul pentru IMM-uri produce 
beneficiile preconizate. Ea a concluzionat că, în ansamblu, 
instrumentul oferă o asistență eficace IMM-urilor pentru 
dezvoltarea proiectelor lor de inovare și că „marca UE” pe care 
o conferă ajută întreprinderile să atragă investiții suplimentare. 
Comisia gestionează într-un mod competent instrumentul. Curtea 
recomandă totuși să se aducă îmbunătățiri în ceea ce privește 
direcționarea sprijinului către beneficiarii potriviți, acoperirea 
geografică și selecția proiectelor. De asemenea, se pot face mai 
multe a se atrage fonduri suplimentare care ar ajuta la 
introducerea pe piață a proiectelor de inovare.  
Dat fiind că Instrumentul pentru IMM-uri a fost regândit pentru 
perioada 2021-2027 ca o componentă a Consiliului european 
pentru inovare, Curtea formulează recomandări în special în ceea 
ce privește păstrarea anumitor aspecte ale concepției sale, 
îmbunătățirea selecției proiectelor, consolidarea serviciilor de 
accelerare a dezvoltării întreprinderii și crearea de sinergii cu alte 
instrumente financiare. 
Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul 
articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE. 
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